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ملخص تنفيذي

يف الثاين من أكتوبر/ترشين األول، فشلت جهود تمديد الهدنة المربمة بني احلكومة اليمنية المعرتف بها دوليًا وجماعة 
احلوثيني المسلحة، اليت دخلت حزي التنفيذ يف أبريل/نيسان المايض برعاية أممية، وحققت بذلك أطول فرتة مستدامة 
من الهدوء النسيب منذ بدء احلرب. عّم التفاؤل بتمديد وتوسيع نطاق الهدنة خالل شهر سبتمرب/ أيلول إذ شهد مفاوضات 
بعض  إدراج  عىل  تنص  األخرية  اللحظة  يف  مطالب  احلويث  اجلانب  تقديم  بسبب  فشلت  لكنها  الصدد،  هذا  يف  مكثفة 
العسكريني يف فاتورة الرواتب اليت يتعنّي عىل احلكومة سدادها. تستمر جهود إعادة إحياء الهدنة، والمفاوضات المتعلقة 
مطار  من  المنطلقة  اجلوية  الرحالت  ووجهات  عدد  وزيادة  الطرق،  فتح  وإعادة  العام،  القطاع  موظفي  رواتب  بسداد 
صنعاء. لم تحدث أي عمليات عسكرية كربى يف األيام اليت تلت انتهاء رسيان الهدنة، رغم تكرار وقوع اشتباكات عىل نطاق 

ضيق.

يف اجلنوب، يواصل المجلس االنتقايل اجلنويب مساعيه لبسط نفوذه عقب معركة شبوة يف أغسطس المايض، حيث أطلق 
حملة “اسمية” لمكافحة اإلرهاب يف أبني ضد عنارص تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، ونظم مظاهرات واحتجاجات يف 

حرضموت ضد وجود القوات الموالية حلزب اإلصالح.

اقتصاديًا، ظلت أسعار رصف طبعيت الريال اليمين مستقرة عىل مدار الشهر، بينما واصلت احلكومة جهودها لتأمني حزمة 
التمويل اليت طال انتظارها منذ أن تعهدت بها اإلمارات والسعودية. جددت األخرية اتفاقية منحة للحكومة اليمنية من 
بتبادل  احلوثيني  الوقود يف مناطق سيطرة  أزمة  بينما تسببت  اليمن،  الطاقة يف  الوقود لتشغيل محطات  أجل توفري 

االتهامات بني كال اجلانبني حىت هدأت باسترياد إمدادات إضافية من المشتقات النفطية.

عىل اجلانب البييئ، استمرت السيول العارمة يف اليمن بسبب األمطار الموسمية، حيث أودت بحياة عدد من األشخاص 
خالل شهر سبتمرب/ أيلول. من جهة أخرى، أعلنت األمم المتحدة تلقيها تعهدات كافية لبدء المرحلة األوىل من عملية 

إنقاذ خزان صافر العائم -ناقلة النفط المتهالكة اليت تهدد بكارثة بيئية يف البحر األحمر.
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افتتاحية مركز صنعاء

ال يجب املساومة على مكتسبات املرأة اليمنية

النساء  احلوثيني ضد  تنتهجها سلطات  اليت  القمعية  الممارسات  تزايدت  للوراء،  البالد  بإعادة  تهدد  رجعية  يف خطوة 
خالل األشهر األخرية، حيث أصبحت شائعة أكرث من أي وقت مىض وبشكل ملفت مع اشرتاطها موافقة ويل األمر أو 
الَمْحرَم عىل أي نشاط تمارسه المرأة يف منايح احلياة )الَمْحرَم هو أي فرد ذكر يف األرسة، كاألب، أو الزوج، أو األخ، أو حىت 
االبن الذي لم يبلغ احللم(. اشرتاطات اخلطوط اجلوية اليمنية للرحالت المغادرة من صنعاء أصبحت ال تقترص عىل طلب 
خطاب موافقة من ويل األمر -ُمصّدق من وزارة اخلارجية -حلجز مقعد للمرأة عىل منت رحالتها، بل أيًضا تفرض مرافقة 
َمْحرَم للمرأة شخصيًا حىت تصل مقعدها عىل منت الطائرة. لم تُعَف اليمنيات العامالت يف المنظمات الدولية من هذه 
الممارسات، حيث ُمنعن من السفر خارج محافظاتهن مما َحَرمُهن المشاركة يف برامج تدريبية مهمة وقّوض ُقدرتهن 
عىل ممارسة وظائفهن بالشكل الطبيعي. لم تُستنَث أيًضا النساء القاطنات يف المناطق احلرضية كصنعاء، حيث يُحظر 
عليهن أحيانًا مغادرة منازلهن أوقات المساء ويتعرضن أثناء قيادتهن السيارات للمضايقات عند نقاط التفتيش تصل 
حلد التهديد بإلغاء ُرخصهن. استخدمت سلطات احلوثيني األذرع المؤسسية للدولة لقمع النساء بشكل منهيج وانتهاك 
أبسط حقوقهن اإلنسانية، وآن األوان ليك يمارس المجتمع الدويل أوراق ضغطه لطرح المسألة عىل الطاولة، بما يف ذلك 

طاولة المفاوضات اجلارية إلعادة تفعيل الهدنة.

يُطبق احلوثيون أجندة قائمة عىل أيديولوجية تَبلَورت عىل مدى ثالثة عقود. فمع صعود احلركات اإلسالمية يف عموم 
المنطقة خالل تسعينيات القرن المايض، لم يؤيد مؤسس اجلماعة حسني بدر الدين احلويث علنًا محاكاة نموذج اجلمهورية 
اإلسالمية يف الواقع، بل ذهب أبعد من ذلك بإعالن إعجابه وتأييده نموذج مجتمع عصور الظالم الذي طبقته -حينها 
الزيدية، يعود  -حركة طالبان يف أفغانستان. تتمثل رؤية اجلماعة يف إنشاء نظام ثيوقراطي قائم عىل مذهب الشيعية 
بالمجتمع إىل ِقيم ما قبل العرص احلديث انطالًقا من موروث األصالة والهوية اإلسالمية وفًقا لرؤيتهم، إال أن المقاربة 
األفغانية ال تأيت من فراغ، فنظام الَمْحرَم الُمطبق يف ظل احلُكم احلايل لطالبان مشابه للُمطبق يف مناطق سيطرة احلوثيني 
باليمن، وعىل مدى أكرث من عقد كانت صعدة )معقل احلوثيني يف أقىص شمال اليمن( بمثابة حقل تجارب لهذا النظام 
الديين الذي طّوع جهازًا أمنيًا نسائيًا معروًفا بالزينبيات لرصد من يخالفن التعليمات. مع ترسخ سطوة احلوثيني عىل 

أجزاء كبرية من البالد منذ عام 2014، غرست أيديولوجيتهم مخالبها الوحشية عىل نطاق أوسع.

نما المرشوع احلويث باّطراد خالل الهدنة األخرية اليت استمرت ستة أشهر، فرغم أن التهدئة أتاحت فرصة لمختلف األطراف 
إزاء اخلطط  الدويل  الفاعلة اللنخراط يف حوار مع السلطات يف صنعاء، كان هناك صمت ُمطبق من المجتمع  الدولية 
هذا  يتجاهل  وبحركتهن.  بهن  والتحكّم  الطاعة  لفروض  وإخضاعهن  النساء  استغالل  إىل  والساعية  بالتكشف  اآلخذة 
النهج المفتقر لبُعد نظر التطورات المهمة اليت شهدتها البالد خالل العقود األخرية يف تحرير المرأة وتعزيز دورها داخل 

المجتمع اليمين.

واالقتصادية  السياسية  احلياة  منايح  مختلف  يف  الكاملة  حريتها  المرأة  منح  أمام  طويل  الطريق  يزال  ما  صحيح 
واالجتماعية بعالمنا المعارص، إال أن وضعها تحّسن تدريجيًا يف اليمن منذ ستينيات القرن المايض -مع مجاراة االتجاهات 
اإلقليمية الناشئة آنذاك -حيث ُسجل عدد كبري من النساء إللدالء بأصواتهن يف االنتخابات، وتبوأت بعض العامالت يف 
احلكومة مناصب وزارية. حاليًا، تقر معظم األحزاب السياسية، عىل األقل نظريًا، باحلاجة إىل اتخاذ تدابري عملية تكفل 
تمثيل المرأة، وسعى مؤتمر احلوار الوطين الذي رعته األمم المتحدة يف 2014-2013 إىل إضفاء الصبغة الرسمية عىل 
تمثيل المرأة عرب منحها حصة 40% يف الهيئات المنتخبة والمؤسسات احلكومية. رغم تقّوض هذا التقدم الُمحرز مع 

استيالء احلوثيني عىل صنعاء عام 2014 واندالع احلرب بعدها، لم تُخمد جذوة النضال من أجل تعزيز مشاركة المرأة.

رغم اجلهود احلثيثة اليت بذلها احلوثيون الستقطاب المواطنني اللحتفال بذكرى 21 سبتمرب/ أيلول -أي ذكرى سيطرتهم 
عىل صنعاء -عّمت االحتفاالت العفوية بذكرى ثورة 26 سبتمرب/ أيلول يف العاصمة وغريها من المناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلوثيني، كشهادة عىل االمتنان الذي يشعر به المواطنون العاديون للحريات الُمكتسبة حينذاك. هناك توّجه عام عىل 
ِقبل جماعات  اليت تستهدفها من  القمعية  المرأة والتصدي للممارسات  المستوى اإلقليمي والدويل نحو تعزيز حقوق 
تفرض أجندتها األيديولوجية كجماعة احلوثيني، حيث ألغت حىت الدول المجاورة منذ تسعينيات القرن المايض احلظر 

المفروض عىل قيادة المرأة، وخففت من قواعد لباسها، ووضعت حًدا لبعض الرشوط اإلجبارية يف إطار نظام الَمْحرَم.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022/18201
https://alarab.co.uk/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://alarab.co.uk/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16499
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النساء  إدماج  مسألة  يف  النظر  المرأة  حقوق  بتعزيز  الملزتمني  السياسات  صناع  عىل  أيًضا  يتعنّي  المنطلق،  هذا  من 
بربامج التنمية االقتصادية كونه عاماًل أساسيًا يف تحسني وضعهن المادي واالجتماعي. يعيش اليمن تحت وطأة تدهور 
اقتصادي حاد عّم مناطق البالد، تفاقم بسبب احلرب اجلارية يف أوكرانيا وتأثريها عىل سالسل اإلمداد وأسواق الطاقة، 
وهي الظروف اليت دفعت أساًسا القادة السياسيني إلبرام الهدنة. مستوى مشاركة المرأة يف قطاع العمل باليمن يُعد من 
بني األدىن عىل مستوى العالم، لكن سنوات احلرب ذللت بعض الصعوبات اليت تعرتض انخراط النساء يف سوق العمل، 
بما فيها عملهن يف الرشكات اخلاصة وقطاع التجارة بالتجزئة. عزز ذلك االستقاللية المالية لبعض النساء العامالت يف 

منظمات المجتمع المدين ممن تمكّن من استئجار منازل ألرسهن، باعتبارهن معيالت.

أي تنازل عن التقدم الُمحرز حىت اآلن يف تعزيز حقوق المرأة باليمن ليس خيارًا، لكن سيصعب أيًضا إحراز تقدم يف هذا 
المسار، ما لم يُدافع عن هذه احلقوق عىل كافية مستويات االنخراط مع اجلهات المعنية. من المهم بَمكان إدراج احلقوق 
المدنية للمرأة يف كافة أجندات التفاوض المقبلة الساعية إلعادة تفعيل الهدنة وتدابري خفض التصعيد ذات الصلة. 
يجب عىل المجتمع الدويل أال يقبل بأقل من ترسيخ المكاسب اليت ُحققت قبل احلرب يف إعمال حقوق المرأة وتلك اليت 

ستُحقق بعد انتهائها، وأن يُنظر يف كافة المسارات الكفيلة بتحقيق ذلك.

ال يمكن التغايض عن حجم التهديد احلويث للمرأة، فهو ليس أقل من خطة ُمنظمة يجري تنفيذها بإحكام لشّل نصف 
دوليًا.  بها  المعمول  والمعايري  للجمهورية  العليا  الُمثل  مع  تتعارض  أدوار محدودة  المرأة يف  اليمين وحرص  المجتمع 
الوقوف موقف المتفرج لن يساهم سوى يف زيادة الوضع سوًءا، فالمرأة غائبة بالفعل عن طاولة المفاوضات الرامية إىل 
إحالل السالم وبشكل الفت للنظر، وستصبح غائبة عن المشهد السيايس اليمين وعن احلياة المهنية إن لم تُتخذ إجراءات 

فورية تتصدى لمحاوالت محو وجودها، وهو ما يفرض احلاجة لتبين نهج جديد اآلن.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/7723
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التطورات السياسية والدبلوماسية

مطالب حوثية يف اللحظة األخيرة ُتفشل 
محادثات متديد الهدنة

يف الثاين من أكتوبر/ترشين األول، فشلت جهود تمديد الهدنة المربمة بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثيني المسلحة 
البادئ رسيانها منذ أبريل/نيسان المايض برعاية األمم المتحدة، بعد أن حققت أطول فرتة مستدامة من الهدوء النسيب 
منذ بدء الزناع وحقنت دماء المدنيني. شهد شهر سبتمرب/أيلول مفاوضات عقيمة لتمديد وتوسيع نطاق الهدنة، ورغم 
اجلوالت المكوكية للمبعوث األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ يف المنطقة حلشد الدعم االلزم لتمديدها، ظل اخلالف بني 
احلكومة واحلوثيني حول رشوط االتفاق. ألقى رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي -خالل وجوده يف نيويورك 
حلضور الدورة الـ77 للجمعية العامة أللمم المتحدة -خطابًا اتهم فيه احلوثيني بالتنصل من الزتاماتهم بموجب الهدنة، 
استعرضت  القتالية من خالل عروض عسكرية ضخم  المعارك  استئناف  اليمن عزمهم  احلوثيني يف  القادة  أبدى  بينما 

اجلماعة خاللها منظومة أسلحة جديدة.

العام، وإعادة فتح الطرق،  الرامية لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها عىل دفع رواتب موظفي القطاع  ركزت المفاوضات 
لكن  المنطلقة من مطار صنعاء،  اجلوية  الرحالت  وزيادة عدد ووجهات  احلديدة،  ميناء  الوقود عرب  باسترياد  والسماح 
التفاؤل بتوصل األطراف إىل اتفاق لم يشفع لتمديدها، وانهارت المحادثات بسبب تقديم فريق التفاوض احلويث مطالب 

يف اللحظة األخرية تنص عىل إدراج بعض األفراد العسكريني يف فاتورة الرواتب اليت يتعنّي عىل احلكومة سدادها.

تستمر اجلهود إلعادة إحياء الهدنة، مع عدم حدوث أي عمليات عسكرية كربى يف األيام اليت تلت انتهاء رسيانها. تظل 
مسألة سداد الرواتب دافًعا أساسيًا للتوصل إىل اتفاق جديد يف ظل تردي األوضاع االقتصادية، رغم عدم استبعاد أن 
يسعى احلوثيون للحصول عىل األموال بوسائل أخرى، منها تهديد رشكات الطاقة األجنبية العاملة يف المنطقة اليت ال 

تذعن ألوامرها.

الداخلية يف  التوترات  المتحاربة، تصاعدت حدة  الرئيسية  األطراف  الهدنة بني  الذي تمخض عن  المؤقت  السالم  رغم 
كال المعسكرين خالل مدة رسيانها وحىت شهر سبتمرب/ أيلول. الصدع بني أعضاء مجلس القيادة الرئايس لم يرأب يف 
إماراتيًا يف أغسطس/ المدعومة  القوات  يد  الموالية إللصالح من شبوة عىل  واألمنية  العسكرية  القوات  أعقاب طرد 
آب. ومع قضاء رئيس المجلس رشاد العليمي معظم أيام الشهر خارج البالد، واصل رئيس المجلس االنتقايل اجلنويب 
الزُبيدي تعزيز قبضته السياسية يف عدن )اخلاضعة لسيطرة االنتقايل(، مقدًما نفسه رئيًسا فعليًا لمجلس  عيدروس 
القيادة الرئايس. بسط المجلس االنتقايل سيطرته عىل مناطق يف أبني وشبوة يف إطار حملة “اسمية” لمكافحة اإلرهاب، 

محافظ احلديدة احلسن طاهر ويف يده البيان الذي تاله خالل مظاهرة يف اخلوخة باحلديدة ندد فيه باستيالء احلوثيني على أراض يف عزلة القصرة، تأريخ 20 سبتمبر/ 
أيلول 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة أنور الشريف.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18937
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وأيّد علنًا دعوات لطرد قوات اإلصالح وغريها من القوات غري التابعة له من وادي حرضموت والمهرة، إىل جانب تنظيمه 
مظاهرات محلية. أواخر الشهر، ُدعي مجلس القيادة الرئايس الجتماع مع وزير الدفاع السعودي المعنّي حديثًا خالد بن 

سلمان، وهي المرة األوىل اليت يجتمع فيها جميع أعضاء المجلس مًعا منذ تشكيله يف أبريل/ نيسان 2022.

من ناحية أخرى، ظهرت مؤرشات عىل وجود صدع محتمل داخل قيادة جماعة احلوثيني، يف ظل تنظيم عروض عسكرية 
مختلفة من ِقبل وزاريت الدفاع والداخلية التابعتني لسلطات احلوثيني، فضاًل عن اخلطابات المتناقضة لزعيم اجلماعة 
والتضارب  عبدالسالم،  محمد  المفاوضني  وكبري  المشاط  مهدي  األعىل  السيايس  المجلس  ورئيس  احلويث  عبدالملك 
الواضح بشأن تمديد الهدنة، وهو ما يويح بانقسام المواقف داخل معسكر اجلماعة حول الطريقة األمثل للُميض ُقدًما 

وسط تدهور األوضاع االقتصادية واستمرار االحتجاجات يف المناطق اخلاضعة لسيطرة اجلماعة.

انتهاء سريان الهدنة
رغم التفاؤل الذي عّم يف وقت سابق من الشهر بإعادة تمديد الهدنة للمرة الثالثة، تنامت المخاوف أواخر سبتمرب/ أيلول 
من عدم حدوث ذلك، لتفشل بالفعل جهود تمديدها يف الثاين من أكتوبر/ ترشين األول. وضعت المحادثات اليت يرستها 
األمم المتحدة -الساعية إىل ضمان هدنة موسعة تمتد لستة أشهر -احلكومة تحت ضغط دويل كبري يف ظل عزم جماعة 
احلوثيني احلصول عىل أقىص قدر من التنازالت. تضمنت إحدى نقاط التفاوض الرئيسية إعادة فتح الطرق المؤدية إىل 
مدينة تعز )اخلاضعة لسيطرة احلكومة( مقابل مساهمة احلكومة يف آلية لدفع رواتب موظفي اخلدمة المدنية يف مناطق 
سيطرة احلوثيني. أرصت احلكومة عىل إعادة فتح طرق تعز أواًل، بموجب رشوط اتفاق الهدنة األصلية الُمربمة يف أبريل/ 
2022، بينما أرص المفاوضون احلوثيون عىل أن تحظى مسألة دفع الرواتب باألولوية إىل جانب تغيري موقفهم  نيسان 
إزاء مضمون الئحة األفراد الذين يُفرتض تلقيهم مدفوعات الرواتب عىل مدار الشهر، مطالبني يف البداية بأن يشمل أي 
اتفاق الموظفني المعينني من قبل سلطات احلوثيني منذ عام 2014، قبل أن يظهروا انفتاحا أكرب إزاء سداد رواتب القوى 
العاملة فقط لعام 2014. فشلت جهود تمديد الهدنة نهاية المطاف، بعد مطالبة احلوثيني يف اللحظة االخرية إدراج أفراد 

عسكريني وأمنيني إضافيني يف فاتورة الرواتب.

وفًقا للمبعوث األممي إىل اليمن هانس غروندبرغ، قدمت األمم المتحدة مقرتًحا أللطراف المتحاربة مطلع أكتوبر/ترشين 
األول يتضمن دفع رواتب موظفي اخلدمة المدنية، وإعادة فتح الطرق المؤدية إىل تعز وغريها من المحافظات، وزيادة 
عدد وجهات الرحالت اجلوية من وإىل مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود عرب ميناء احلديدة دون قيود. بحسب التقارير 
المتداولة، وافقت احلكومة عىل مقرتح تمديد الهدنة بينما أرصّت جماعة احلوثيني يف اللحظة األخرية عىل مطالب تقيض 
بإدراج أفراد إضافيني من وزاريت الدفاع والداخلية التابعتني لسلطتها إىل قائمة موظفي الدولة يف مناطق سيطرتها ممن 

مينيون يحتفلون بالذكرى الستني لقيام اجلمهورية خالل مسيرة يف شارع جمال مبدينة تعز، تأريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.
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تلقوا رواتب غري منتظمة منذ عام 2014، وهو ما رفضه مجلس القيادة الرئايس. اقرتح مفاوضو األمم المتحدة صيغة 
أخرى اللتفاق تسمح بإضافة بعض األفراد العسكريني واألمنيني من القطاع العام، لكن دون جدوى، بينما تستمر اجلهود 

للتوصل إىل اتفاق يمنع انتكاس الوضع وعودة الرصاع عىل نطاق واسع حسب ما أكده غروندبرغ.

لم تُسجَّل بعد انتهاء فرتة الهدنة أي تحركات عسكرية كبرية للقوات أو العتاد قد تحفز استئناف الغارات اجلوية للتحالف، 
رغم ورود أنباء عن قصف محدود استهدف خطوط التماس يف مأرب وتعز والضالع، إال أن احلوثيني أمروا رشكات الطاقة 
العاملة يف اليمن بوقف أنشطتها تحت تهديد شن هجمات عىل مواقعها، وحذروا أيًضا العاملني يف السعودية واإلمارات 
من احتمال استهدافهم. يبدو أن هذه التهديدات تتنامى عىل وقع اجلهود احلكومية مؤخرًا إلقناع رشكة الطاقة الفرنسية 

العمالقة توتال بإنعاش صادرات الغاز من منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال يف شبوة.

تبدل موقف احلوثيني إزاء الهدنة جاء مفاجئًا للعديد من اجلهات، فالضغوط عىل المستوى المحيل يف مناطق سيطرة 
اجلماعة لتخفيف وطأة الوضع االقتصادي المرتدي، إىل جانب المناقشات حول فتح الطرق وسداد الرواتب كانت تدفع 
باتجاه التوصل إىل اتفاق. اتهم مجلس القيادة الرئايس جماعة احلوثيني بعرقلة سري المفاوضات إما خلدمة أجندة إيران، 
أو تحت ضغط من احلرس الثوري اإليراين يف أعقاب االحتجاجات المناهضة للحكومة هناك، ويبدو أن الرسالة الُمراد 
إيصالها هو أن السعودية ال يمكن أن تنعم باالستقرار إن لم تنعم إيران بذلك. من المحتمل أن يكون احلرس الثوري اإليراين 
قد ترصف من تلقاء نفسه أو أن احلكومة اإليرانية تتظاهر بتجاهل األمر، أعربت اخلارجية اإليرانية عن دعمها تمديد الهدنة 

واتهم المرشد األعىل عيل خامنيئ وسائل اإلعالم السعودية بتأجيج الوضع.

هناك تكهنات بأن موقف جماعة احلوثيني يعكس انقساًما بني قياداتها، فكبري مفاوضيها يف مسقط محمد عبدالسالم 
أقنع سلطنة ُعمان بوجود اتفاق عىل تمديد الهدنة لستة أشهر، غري أن المجلس السيايس األعىل للحوثيني برئاسة مهدي 
2 أكتوبر/ترشين األول رفض فيه الرشوط اليت كانت موضع نقاش. الهدنة بحد ذاتها أدت إىل  المشاط، أصدر بيانًا يف 
ذوبان التالحم الداخيل للحوثيني، حيث تنافست قطاعات مختلفة يف مناطق سيطرة اجلماعة لوضع يدها عىل الموارد، 
يف حني شكل غياب المعارك القتالية تهديًدا بإضعاف األساس األيديولويج الذي يجمع مختلف أطياف اجلماعة. يبقى 
من غري الواضح ما يريده اجلانب احلويث يف هذه المرحلة، حيث قال مسؤولون حوثيون يف صنعاء -خلف الكواليس -إن 
نية زعيمهم عبدالملك احلويث تجديد الهدنة رشيطة بدء مفاوضات مبارشة مع السعودية. تبقى االحتماالت الواردة هذه 
المرحلة إما بإبرام هدنة أخرى يُمهَّد لها بشكل من أشكال التواصل بني احلوثيني والسعوديني، أو عودة المعارك القتالية 
عىل  والسعودية  اليمن  والغاز يف  النفط  منشآت  احلوثيني عىل  تهديدات  أُخذت  ما  إذا  بمستويات جديدة  المرة  وهذه 
محمل اجلد. قد تصب هدنة غري معلنة -أي فرتة من المناوشات البسيطة يغيب فيها أي اتفاق رسمي -يف مصلحة كال 
الطرفني، بالنظر للخالفات الداخلية الدائرة عىل كال اجلانبني، هنا قد يبين احلوثيون حساباتهم عىل التكهن القائل إنه حىت 
يف حال عدم تجديد الهدنة، سيبذل التحالف كل ما يف وسعه اللمتناع عن استئناف الرضبات عرب احلدود قبيل انطالق 
مباريات كأس العالم يف قطر شهر نوفمرب/ ترشين الثاين -مع أّمل كل من السعودية واإلمارات يف جذب الزوار المتجهني 
إىل الدوحة -هذا من شأنه أن يسمح لصنعاء بالرتكزي عىل تعزيز قدراتها يف خطوط المواجهة. مع تنامي الضغط وحّدة 

االنقسام يف كال المعسكرين، يظل اخلطر محدًقا من خروج األمور عن السيطرة.

التطورات على الساحة الدولية
هانس  اليمن  إىل  األممي  المبعوث  اختتم  حيث  سبتمرب/أيلول،  شهر  خالل  الهدنة  لتمديد  الساعية  اجلهود  تواصلت 
غروندبرغ زيارة إىل إيران التقى خاللها وزير اخلارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان يف 5 سبتمرب/أيلول. مع اقرتاب نهاية 
الشهر، بدت آفاق تمديد الهدنة هشة أكرث من أي وقت مىض، ما دفع غروندبرغ لزيارة مسقط يف 27-26 سبتمرب/ أيلول 
عىل أمل دفع عجلة األمور ُقدًما )ال سيما بعد أن أثبتت وساطة ُعمان نجاعتها يف المفاوضات السابقة مع احلوثيني(، 
أعقبها زيارة له إىل الرياض. من ناحية أخرى، عاد المبعوث األمرييك اخلاص تيم ليندركينغ إىل الواليات المتحدة يف 15 
اجلهود  بحث  المسؤولني عىل  مع  ركز خاللها  وُعمان  واإلمارات  السعودية  إقليمية شملت  بعد جولة  أيلول،  سبتمرب/ 

المبذولة لتمديد وتوسيع الهدنة.

أبو ظيب والرياض  أيلول إىل  أوائل شهر سبتمرب/  العليمي كان قد غادر  الرئايس رشاد  القيادة  أن رئيس مجلس  يُذكر 
للحصول عىل دعم مايل، ورأب الصدع مع العنارص الموالية حلزب اإلصالح داخل المجلس يف أعقاب التوغل العسكري 
للقوات المدعومة إماراتيًا يف محافظة شبوة شهر أغسطس/آب المايض. أجرى العليمي زيارة رسمية إىل برلني يف 12 
سبتمرب/أيلول التقى خاللها المستشار األلماين أوالف شولتس )الذي زار الحًقا ويل العهد السعودي محمد بن سلمان 
 77 الـ  العادية  الدورة  للمشاركة يف  18 سبتمرب/أيلول  المتحدة يف  الواليات  25 سبتمرب/أيلول( ومنها إىل  بالرياض يف 
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للجمعية العامة أللمم المتحدة حيث اجتمع بوزير اخلارجية األمرييك أنتوين بلينكن والمبعوث األمرييك ليندركينغ يف 
19 سبتمرب/أيلول. اتهم العليمي يف خطابه أمام اجلمعية العامة يف 22 سبتمرب/أيلول، جماعة احلوثيني باختالق األعذار 

إلفشال الهدنة وتقويض اجلهود الدولية الرامية إىل تحقيق سالم شامل يف اليمن.

الوزراء )منصب يشغله بالعادة الملك( إىل نجله  أيلول/سبتمرب، أسند العاهل السعودي الملك سلمان رئاسة   28 يف 
ويل العهد محمد بن سلمان )يُنظر إليه كحاكم فعيل للمملكة(، إىل جانب ترقية نجله اآلخر خالد بن سلمان إىل منصب 
وزير الدفاع )منصب كان يشغله شقيقه محمد إىل جانب منصبه كنائب رئيس الوزراء قبل التعديالت الوزارية األخرية(.

بعد انتهاء رسيان الهدنة، اجتمع وزير الدفاع اليمين محسن الداعري ورئيس هيئة األركان العامة للجيش اليمين صغري 
حمود عزيز يف 3 أكتوبر/ترشين األول بالرياض مع القيادة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما يف ذلك قائد 
القوات المشرتكة للتحالف مطلق األزيمع. ووفًقا لتغريدة بن عزيز عىل تويرت، استعرضت المناقشات “طبيعة الموقف 

العسكري يف جبهات القتال المختلفة واخلطط العملياتية، استعداًدا للمرحلة المقبلة”.

عىل صعيد آخر، أفرجت السلطات اإلريرتية يف 7 سبتمرب/أيلول عن 198 صياًدا يمنيًا كانوا محتجزين لديها يف جزيرة 
ترمة شمال ميناء عصب ألكرث من شهرين، مع تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب وإجبارهم عىل أداء أعمال شاقة. احتلت 
إريرتيا جزر حنيش من عام 1995 إىل 1998، حىت حسمت هيئة التحكيم الدولية المكلفة بالنظر يف الزناع اليمين-اإلريرتي 
القضية لصاحل اليمن ومنحتها السيادة عىل اجلزر. شهدت فرتة الزناع اختطاف مئات الصيادين اليمنيني عىل يد القوات 
البحرية اإلريرتية اليت استولت أيًضا عىل العديد من قوارب الصيد، وما تزال إريرتيا تنازع عىل عدد من اجلزر وحقوق 

الصيد يف البحر األحمر.

السياسة واحُلكم يف معسكر احلكومة
واصل المجلس االنتقايل اجلنويب حملته لتعزيز نفوذه يف اجلنوب مستغاًل غياب رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد 
العليمي، حيث التقى رئيسه عيدروس الزُبيدي أطراًفا جنوبية طوال شهر سبتمرب/ أيلول، فيما اعتربه البعض محاولة 
الوزراء يف  الزُبيدي خالل ترأسه اجتماع استثنايئ لمجلس  الرئايس. قال  القيادة  لتقديم نفسه كرئيس فعيل لمجلس 
لم يعد  اليمن  احلكومة ونوابهم من خارج  -إن عمل وزراء  احلكومة معني عبدالملك  رئيس  18 سبتمرب/أيلول -بحضور 
مقبواًل، داعيًا إىل فتح مقرات الوزارات يف عدن )العاصمة المؤقتة اخلاضعة لسيطرة المجلس االنتقايل( ومزاولة جميع 
المسؤولني مهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم. انتقد الزُبيدي ما وصفه عدم مسؤولية بعض الوزراء وترددهم يف 
ظل عملهم من خارج البالد، مهدًدا بتعليق رواتب من يعزفون عن العودة. بحسب تقارير، يسعى مجلس القيادة إلسقاط 
الوزراء وغريهم من  إلزام  وبغية  المالية  الضغوط  للحكومة، بسبب  الباهظة  الرواتب  المسؤولني من كشوفات  بعض 
المسؤولني بالعودة من اخلارج )مثاًل من مرص وتركيا(، عىل أن يُعفى من ال يمتثلون للتوجيهات من مناصبهم توفريًا 

للمزيانية.

هناك تقديرات تشري إىل تكبد احلكومة حوايل 9 مليارات ريال يمين )36 مليون دوالر أمرييك( سنويًا لقاء رواتب الملحقني 
غري الرسميني المعينني يف سفاراتها باخلارج منذ عام 2015. حاليًا، يزاول معظم الوزراء، بمن فيهم الموالون حلزب اإلصالح، 
مهامهم من عدن حيث يُعد الوضع األمين تحت السيطرة بما فيه الكفاية مع هيمنة قوات المجلس االنتقايل اجلنويب 

ورئيسه الزُبيدي.

الدفاع  بوزير  التقوا  الرياض حيث  الرئايس الجتماع يف  القيادة  أعضاء مجلس  السعودية  أواخر سبتمرب/أيلول، دعت 
األمري خالد بن سلمان يف 28 سبتمرب/أيلول، وهي المرة األوىل اليت يجتمع فيها جميع أعضائه تحت سقف واحد منذ 
السعودي عن  الغياب  تعويض  إىل  بن سلمان  المتداولة، سعى خالد  األنباء  بحسب   .2022 نيسان  أبريل/  تشكيله يف 
التطورات السياسية اليت عصفت بمعسكر احلكومة خالل فرتة الصيف عىل إثر اندالع المعارك القتالية يف شبوة. شدد 
عبدالله العليمي، عضو المجلس الرئايس الموايل إللصالح عىل أهمية التوصل التفاق يضمن عودة قوات األمن اخلاصة 
إماراتيًا، يف حني جادل  المدعومة  العمالقة  ألوية  وانسحاب  مركز محافظة شبوة،  إىل مدينة عتق،  الموالية إللصالح 

محافظ مأرب وعضو المجلس سلطان العرادة برضورة استقالة محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي من منصبه.

ظل رئيس احلكومة معني عبدالملك بعيًدا عن األضواء خالل شهر سبتمرب/أيلول، رغم عودته إىل عدن يف اخلامس من 
الشهر بعد قضاء ما يقرب من الشهرين يف اخلارج لتلقي العالج الطيب. اقترص حضوره عىل االجتماع االستثنايئ لمجلس 
الوزراء الذي ترأسه رئيس المجلس االنتقايل عيدروس الزُبيدي يف 18 سبتمرب/أيلول، وأحد األسباب المرجحة لذلك هو 
رغبته يف إخماد التكهنات اليت تحوم منذ أشهر حول احتمال استبداله، ال سيما أنه واحد من ثالث شخصيات منحدرة 



مطالب حوثية يف اللحظة األخيرة تُفشل محادثات متديد الهدنة - تقرير اليمن لشهر سبتمبر/ أيلول 2022

12

غيابه  فرتة  الربكاين(.  النواب سلطان  ورئيس مجلس  العليمي  رشاد  جانب  )إىل  رفيًعا  منصبًا حكوميًا  تتوىل  تعز  من 
تخللتها تغيريات كبرية داخل معسكر احلكومة، شملت سلسلة من التعيينات يف مناصب وزارية وحكومية رئيسية، فضاًل 
عن اندالع أعمال عنف يف شبوة. رغم احتمالية صدور قرار استبداله بتوجيه من الرياض، قد تدفع االضطرابات األخرية 
احلاصلة يف اجلنوب إلبقائه يف منصبه. يف هذا السياق، لُوحظ نشاط مكثف لمحافظ عدن أحمد لملس -أحد المرشحني 
العسكريني،  واألفراد  المعلمني  رواتب  دفع  مسألة  إزاء  علنية  بمواقف  ظهر  حيث  سبتمرب/أيلول،  -خالل  معني  خلالفة 

متعهًدا للمعلمني المرضبني عن العمل بسداد رواتبهم رغم أن القضية تُعد، قانونيًا، خارج نطاق اختصاصه.

26 سبتمرب/ أيلول، حيث أُوقدت  عىل صعيد آخر، عّمت االحتفاالت بالذكرى الستني لتأسيس اجلمهورية أرجاء اليمن، 
المشاعل وأُطلقت األلعاب النارية وُعزفت األغاين الوطنية. فرست بعض األوساط هذه االحتفاالت -خاصة يف مناطق 
سيطرة احلوثيني -كإشارة عىل رفض ُحكم اجلماعة رغم حرص سلطاتها عىل إخماد جذوة التجمعات الشعبية الُمحتفية 
اليمن منذ  بالسعي إىل تقويض استقالل  اتهم فيه جهات خارجية  المشاط  الثورة واكتفائها بخطاب من مهدي  بعيد 
بدا  العرادة، عرًضا عسكريًا ضخًما يف مأرب،  الموايل إللصالح سلطان  نّظم محافظ مأرب  أخرى،  1962. من جهة  عام 
االنتقايل  المجلس  يف  اإلصالح  خصوم  إىل  أيًضا  بل  احلوثيني،  إىل  فقط  ليس  رسالة  لتوجيه  يهدف  قوة  كاستعراض 
اجلنويب، مفادها أن احلزب يظل قوة ال يُستهان بها. يف حرضموت، خرج عرشات األشخاص من قبيلة باكثري وغريهم من 
 26 لثورة  الستني  بالذكرى  النارية احتفااًل  السيارات والدراجات  المحليني إىل شوارع مدينة سيئون عىل منت  السكان 
سبتمرب/ أيلول، حيث جالوا المدينة رافعني العلم اليمين. كما احتفل عرشات األشخاص يف شوارع المكال، ووردت أنباء 
عن اعتقال بعضهم من ِقبل وحدات من قوات األمن واجليش بسبب رفعهم العلم اليمين. اتهمت وسائل اإلعالم الموالية 

للمجلس االنتقايل اجلنويب الُمعتقلني أنهم شماليون ومؤيدون إللصالح.

التطورات يف عدن
حلرية  متعددة  انتهاكات  بارتكاب  عدن  محافظة  يف  االنتقايل  للمجلس  الموالية  السلطات  إىل  االتهام  أصابع  ُوجهت 
الصحافة خالل شهر سبتمرب/أيلول، وهو ما يعكس مساعي المجلس لزيادة سيطرته عىل وسائل اإلعالم يف العاصمة 
المؤقتة. يف 6 سبتمرب/أيلول، بعث الصحفي والباحث المؤيد حلزب اإلصالح فؤاد مسعد رسالة إىل المنظمات المحلية 
واإلقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، زعم فيها صدور قرار من نائب رئيس الهيئة الوطنية إللعالم 
اجلنويب “مختار اليافعي” يمنعه من إجراء مقابلة مع قناة يب يب يس عريب، وأي مقابالت تلفزيونية مع القنوات الفضائية 
يف عدن مستقباًل. اتهم مسعد اليافعي بتوزيع قائمة تضم أسماء الصحفيني الرافضني التقيد بإرشاداته عىل وسائل 
اإلعالم يف عدن تحذرها من بث أي لقاءات معهم. من جانبه، نفى اليافعي هذه المزاعم ببيان صحفي يف 7 سبتمرب/أيلول، 
مدعيًا أنها تزتامن مع حملة إعالمية حلزب اإلصالح تهدف إىل اإلساءة للجنوب والمجلس االنتقايل والقوات المسلحة 

اجلنوبية المشاركة يف عمليات مكافحة اإلرهاب بمحافظة أبني.

2022 // صورة ملركز صنعاء  أيلول  26 سبتمبر/  تأريخ  الستني لقيام اجلمهورية،  الذكرى  اليمنية يف محافظة مأرب مبناسبة  عرض عسكري لقوات احلكومة 
بعدسة عبداملجيد اخلضمي.
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يف سياق مشابه، داهم مسلحون مقر نقابة الصحفيني اليمنيني بمديرية التواهي يف 20 سبتمرب/أيلول، لتتدخل بعدها 
بساعات رشطة مديرية التواهي بقيادة أمجد الصبييح -بناء عىل أوامر من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعييب -وأمرت 
المسلحني بإخالء المقر. جاءت المداهمة يف أعقاب تشكيل اللجنة التحضريية لمؤتمر الصحفيني واإلعالميني اجلنوبيني 
تحت رعاية المجلس االنتقايل اجلنويب يف وقت سابق من الشهر وعىل وقع حملة تحريض شنتها وسائل اإلعالم الموالية 

للمجلس ضد نقابة الصحفيني اليمنيني.

التطورات يف حضرموت
الموالني  المسؤولني  اجلنويب إلقالة  االنتقايل  المجلس  زالت محافظة حرضموت تشهد حمالت تحريضية ينظمها  ما 
بوادر  تلوح  باتت  أغسطس/آب.  أوائل  مايض  بن  مبخوت  اجلديد  المحافظ  تعيني  عقب  حرضموت  وادي  يف  إللصالح 
مواجهات يف األفق، بالزتامن مع طرد قوات اإلصالح من شبوة يف أغسطس/آب المايض وتنامي االحتجاجات يف محافظة 

المهرة المجاورة.

يف 31 أغسطس/آب، أصدرت مجموعة تطلق عىل نفسها اسم “شباب الغضب” بوادي حرضموت بيانًا دعت فيه الشباب 
والمكونات المجتمعية والنقابات العمالية للمشاركة يف احتجاجات سلمية بمدن ومديريات وادي حرضموت لوضع حد 
لما وصفه البيان باالستهداف الممنهج ضد أبناء وادي حرضموت والتنديد برتدي األوضاع االقتصادية. دعا المنظمون 
الستبدال قيادة المنطقة العسكرية األوىل الموالية إللصالح. عىل هذا األساس، تظاهر المئات يف الثاين من سبتمرب/
أيلول بمدينة تريم رافعني أعالم ما كان يُعرف سابًقا باليمن اجلنويب. احتشد متظاهرون يف مدينة القطن ومدينة حورة 
ومديرية الصح يف وادي حرضموت يف 24-23 سبتمرب/أيلول استجابة لدعوة من جلان محلية تابعة للمجلس االنتقايل 
رئاسة  هيئة  أكدت  سبتمرب/أيلول،   17 يف  اإلصالح.  الموالية  األوىل  العسكرية  المنطقة  قوات  بإخراج  تطالب  اجلنويب 
المجلس االنتقايل اجلنويب مجدًدا دعمها لما وصفته باحلراك اجلماهريي، مشيدة بـ”الزخم” الذي خلقه المتظاهرون من 

خالل احتجاجاتهم السلمية المطالبة باستبدال “القوات الشمالية”.

إطار جولة  بوادي حرضموت يف  إىل مدينة سيئون  بن مايض  12 سبتمرب/أيلول، وصل محافظ حرضموت مبخوت  يف 
انتدب ابن مايض  التايل،  اليوم  31 يوليو/تموز. يف  يف مديريات الوادي والصحراء يقوم بها للمرة األوىل منذ تعيينه يف 
وكيل محافظة حرضموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي بتيسري عمل المكاتب 
التنفيذية، يف خطوة تستبدل عمليًا وكيل محافظة حرضموت عصام الكثريي -المسؤول الموايل إللصالح الذي أُوقف عن 
العمل من ِقبل محافظ حرضموت السابق فرج البحسين قبل إعادته إىل منصبه أواخر يوليو/تموز. يف 19 سبتمرب/أيلول، 
أصدر ابن مايض قرارًا يقيض بإعفاء عدد من المستشارين انطالًقا مما وصفه بتبين نهج جديد قائم عىل االستماع المبارش 
من المواطنني والتشاور بشكل شمويل مع اجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين، يف حني وردت أنباء عن إرسال اإلمارات 
اإلمارات  ابن مايض يف  اجتماعات  إن  القائلة  التكهنات  رغم  اإلعالن.  أعقاب هذا  أبو ظيب يف  إىل  المحافظ  لنقل  طائرة 
ستناقش احتماالت استبدال المسؤولني الموالني إللصالح يف وادي حرضموت، ُطرحت نظريات أخرى تُرجح أن رحلته 
إىل أبوظيب عكست استياًء إماراتيًا من بعض تعييناته اجلديدة، بما يف ذلك إقالة بعض المسؤولني المحليني الموالني 

للمجلس االنتقايل ومدير مكتب وزارة الرتبية والتعليم يف ساحل حرضموت جمال سالم عبدون.

لم يضمحل حضور عضو مجلس القيادة الرئايس فرج البحسين يف المحافظة، رغم إقالته من منصبه كمحافظ حرضموت 
أواخر يوليو/ تموز، حيث استقبل المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية يف مكتبه بالمكال يف 6 سبتمرب/أيلول، وقبل 
ذلك محافظ حرضموت احلايل ابن مايض لمناقشة أداء السلطات المحلية وخطط توفري اخلدمات للمواطنني. كما عقد 

اجتماعات مؤخرًا مع مسؤولني من وزارة النفط والمعادن وعلماء دينيني ومسؤولني أمنيني.

التطورات يف املهرة
نفوذه يف  ببسط  االنتقايل  المجلس  استمرار مساعي  المهرة خالل سبتمرب/أيلول مع  التوترات يف محافظة  تصاعدت 
المحافظة ووادي حرضموت، ووجهت جلنة االعتصام السلمي أصابع االتهام يف 4 سبتمرب/أيلول إىل السعودية واإلمارات 
و”وكالئهما” بالتخطيط إلشاعة الفوىض وتأجيج الزنعة المناطقية يف المهرة بعد مطالبة مجموعة من مؤيدي المجلس 
اللجنة  الموالية حلزب اإلصالح. تجدر اإلشارة إىل أن  بـ”القوات الشمالية”، ال سيما تلك  االنتقايل بإخراج من وصفتهم 
مع  نسبيًا  مستقرة  بعالقة  -تحتفظ  المحافظة  يف  التحالف  قوات  لوجود  والمعارضة  ُعمان  سلطنة  من  -المدعومة 
عدة  احلريزي  عيل  الشيخ  اللجنة  رئيس  وأصدر  االنتقايل،  المجلس  ِقبل  من  الُمستهدفة  الشمالية  العسكرية  القوات 

تحذيرات للمجلس االنتقايل بشأن جرّ أبناء المهرة إىل الرصاع، متعهًدا بالدفاع عن المحافظة ضد القوى اخلارجية.
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األشخاص  آالف  المتصاعدة، مع خروج  التوترات  اجلنويب حدة  االنتقايل  للمجلس  المؤيدة  العديدة  المظاهرات  أبرزت 
للتظاهر يف شوارع مديرييت سيحوت والمسيلة يف 6 سبتمرب/أيلول، وتنظيم مسرية حاشدة بالسيارات جابت شوارع 
يف  اإلصالح.  حلزب  الموالية  العسكرية  القوات  بخروج  للمطالبة  سبتمرب/أيلول   8 يف  المهرة(  )عاصمة  الغيضة  مدينة 
المهرة حسن مهدي  المجلس يف  رئيس  نائب  فيهم  بمن  اجلنويب،  االنتقايل  المجلس  ألقى مسؤولو  16 سبتمرب/أيلول، 
بلحاف، خطابات أمام حشود كبرية من المتظاهرين يف مديرية قشن، مرددين المطالب ذاتها بإخراج القوات العسكرية 
الشمالية، فضاًل عن إشهار مركز تنظيمي للمجلس يف منطقة احلساي بمديرية المسيلة بحضور عدد من شيوخ القبائل 
والوجاهات االجتماعية. ويبدو أن هدف المجلس من تنظيم هذه المسريات الوقوف عىل مدى قابلية اجلماهري للتعبئة 
ضد الوحدات العسكرية الشمالية، وإىل أي مدى يمكن تثبيط معنويات هذه القوات، إال أن قيادة المجلس تبدو قلقة 
من أي تحالف محتمل بني هذه القوى وجلنة االعتصام السلمي بقيادة احلريزي، الذي حذر المجلس االنتقايل مرارًا من أي 

مساعي اللستيالء عىل السلطة يف المحافظة.

وما يزيد من مخاطر أي تحرك مشرتك للمجلس االنتقايل واإلمارات هو النفوذ الُعماين الطويل األمد يف المهرة، الذي 
سيكون أيًضا بمثابة اختبار رئييس للسعودية. لم تحرك الرياض ساكنًا خالل حملة االستيالء عىل شبوة، وال يتضح ما 
إذا كانت ستعرتض عىل أي تحرك للمجلس االنتقايل ضد اإلصالح يف حرضموت. رغم تقارب القيادة السعودية مع ُعمان 
منذ تويل السلطان هيثم بن طارق زمام احلُكم عام 2020، جاءت المناورات العسكرية الُعمانية يف أغسطس/آب المايض 
يف منطقة ظفار المجاورة للمهرة، كرسالة مفادها أنها ستحاول منع المجلس االنتقايل )الذي تعتربه وكيل اإلمارات( من 
استقطاب المهرة إىل دائرة نفوذها. اتسمت العالقات الُعمانية-اإلماراتية بتقلبات يف السنوات األخرية، ال سيما يف أعقاب 
إعالن مسقط الكشف عن شبكة تجسس إماراتية عام 2011، بينما ال ترغب السعودية يف تعكري صفو عالقاتها مع ُعمان. 
ففي حني يُعتقد أن السعودية متعاطفة مع رغبة اإلمارات يف كرس شوكة اإلصالح يف المحافظات اجلنوبية، هي ال ترغب 
يف المخاطرة برد انتقامي من ُعمان يشمل توطيد تعاونها مع احلوثيني. تشهد المهرة منذ سنوات عدة احتجاجات شعبية 
تندد بالوجود العسكري السعودي، أدت مؤخرًا إىل اقتحام قوات موالية للتحالف مزنل رئيس جلنة االعتصام السلمي عيل 
احلريزي الذي يتهمه السعوديون بالتحشيد العسكري من خالل صالته بمعسكرات رسية يف المنطقة احلدودية العمانية-

اليمنية الوعرة سمحت بتهريب األسلحة.

السياسة واحُلكم يف معسكر احلوثيني

عروض عسكرية
ظهرت بوادر انهيار الهدنة مع استعدادات احلوثيني لهذا االحتمال طوال شهر سبتمرب/ أيلول من خالل سلسلة عروض 
الداخلية  وزارة  نظمته  ُمصّغر  عرض  فبعد  جديدة.  وأسلحة  صواريخ  منظومة  الستعراض  اجلماعة  نظمتها  عسكرية 
التابعة لسلطات احلوثيني يف 15 سبتمرب/أيلول، احتفلت اجلماعة يف 21 سبتمرب/أيلول بالذكرى الثامنة الستيالئهم عىل 
أنها  الكثريون  اعتقد  قدرات  عن  اللثام  خالله  من  أماطت  السبعني،  ميدان  يف  ضخم  عسكري  عرض  خالل  من  صنعاء 
ُدمرت يف وقت مبكر من احلرب، حيث حلقت طائرة هليكوبرت وطائرات مسرية فوق موكب استعرايض لصواريخ باليستية 
وطائرات مسرية وصواريخ وألغام بحرية وآليات مدرعة وقوارب عسكرية إىل جانب أفرادها المقاتلني. معظم األسلحة 
بأنها مصنعة محليًا بعد تغيري أسمائها من قبيل: صاروخ حاطم  إيرانية الصنع، رغم مزاعم احلوثيني  المعروضة كانت 
)وهو صاروخ خيرب اإليراين(، وصاروخ روبيج البحري )وهو صاروخ هويزة اإليراين(، وصواريخ مندب 1 ومندب 2 )وهي 

صواريخ نور وقادر اإليرانية(.

بشكل  تنظيمها  عكس  للحوثيني،  التفاويض  الموقف  تدعم  قوة  رسالة  بعث  إىل  هدفت  العسكرية  العروض  أن  رغم 
منفصل وجود صدع داخيل، حيث نظمت وزارة الداخلية التابعة لسلطات احلوثيني العرض العسكري يف صنعاء بتأريخ 
15 سبتمرب/أيلول، بينما نُظم العرض العسكري الضخم المقام يف المدينة ذاتها بتأريخ 21 سبتمرب/أيلول من ِقبل وزارة 
الدفاع التابعة للجماعة. كما نظمت قوات موالية للقيادي العسكري يف اجلماعة يوسف المدين عروًضا عسكرية أخرى 

خالل األسابيع األخرية يف إب واحلديدة.

ألمحت خطابات القادة احلوثيني خالل العرض العسكري بتأريخ 21 سبتمرب/أيلول إىل وجود انقسامات محتملة، حيث 
اتسم خطاب رئيس المجلس السيايس األعىل مهدي المشاط بنربة أكرث تشاؤمية، يف حني حذر زعيم اجلماعة عبدالملك 

احلويث من تجدد المعارك القتالية وركز يف معظم خطابه عىل مهاجمة األطراف الداخلية المنتقدة لسياسات اجلماعة.
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التطورات يف صنعاء
النواب  أُردي عضو مجلس  استهدفت قضاة ومسؤولني يف صنعاء، حيث  شهد شهر سبتمرب/أيلول هجمات متعددة 
السابق عبدالله محمد الكبيس قتياًل بالرصاص أمام مزنله بصنعاء يف 1 سبتمرب/أيلول عىل يد صهره الذي اعتُقل الحًقا 
يف محافظة ذمار حسبما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيني. يف اليوم نفسه، لقي عضو المحكمة العليا القايض 
محمد حمران مرصعه عىل يد مسلحني بعد أقل من يومني عىل اختطافه من مزنله يف يح األصبيح بصنعاء، وتداولت 
بانتمائهم إىل احلوثيني -خالل مداهمة شنتها قوات األمن يف يح قرية حدة. تعرض  األنباء اعتقال خاطفيه -المشتبه 
حمران قبل مرصعه اللنتقادات والتحريض ضده من قبل شخصيات إعالمية مؤثرة وقيادات حوثية، ورًدا عىل اغتياله، 
نظم مشايخ ووجهاء اجتماعيني من محافظة إب )اليت ينتمي إليها حمران( اعتصاًما يف ميدان السبعني بصنعاء مطالبني 
بتقديم منفذي العملية إىل العدالة وفتح تحقيق لتحديد من يقف وراء حملة التشهري ضد القايض. أعلن نادي قضاة 
اليمن تعليق العمل يف النيابات العامة والمحاكم تنديًدا باغتيال حمران. تجدر اإلشارة اىل أن القضاة يف مناطق سيطرة 
احلوثيني ال يزالون يتقاضون رواتبهم من احلكومة يف عدن، وهو ما يفرسه احلوثيون كسبب لرفض القضاة خطط إصالح 

النظام القضايئ اليت وضعوها للسيطرة عىل هذا اجلهاز، واليت تشمل إعفاء قضاة واستبدالهم بآخرين.

يف سياق آخر، أطلقت قبائل بين احلارث دعوة يف 21 سبتمرب/أيلول “للنكف المسلح” رًدا عىل سجن احلوثيني ثمانية من 
كبار المشايخ ممن رفضوا دفع جبايات إضافية عىل أراضيهم يف بري الراعي، شمال رشق العاصمة صنعاء. تفيد تقارير بأن 
المشايخ كانوا من أنصار احلوثيني وزودوا اجلماعة بمقاتلني شباب لتعزيز اجلبهات األمامية. صدر بيان يف أعقاب تجمهر 

قبائل بين احلارث يف 22 سبتمرب/أيلول، يطالب بحبس محمد عيل احلويث نفسه مع المشايخ.

من جهة أخرى، أجربت قوات احلوثيني يف 21 سبتمرب/أيلول التجار يف جميع أنحاء المحافظة عىل طالء أبواب متاجرهم 
باللون األخرض، وتركيب األضواء والزينة، وتعليق الفتات تحمل شعارات تحتفل بالمولد النبوي الرشيف. كما ُطلب من 
المرتبطة  القادمة، بحيث أصبح فرض اجلبايات  المساهمة يف تمويل االحتفاالت  كل متجر دفع رسوم سنوية بدعوى 

باألعياد الدينية المزتايدة وغريها من االحتفاالت اليت يرعاها احلوثيون مصدر دخل كبري بالنسبة للجماعة.
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التطورات العسكرية واألمنية

قوات اجمللس االنتقالي اجلنوبي تتوغل أكثر يف 
أبني

ظل الوضع العسكري بني القوات احلكومية واحلوثيني مستقرًا إىل حد كبري خالل شهر سبتمرب/أيلول، يف ظل غياب أي 
اجلانبني رغم استمرار االشتباكات عىل نطاق ضيق ال سيما يف محافظات مأرب وتعز  عمليات عسكرية كربى من كال 
واحلديدة والبيضاء والضالع. أفادت تقارير عن تصاعد هجمات احلوثيني عىل طول هذه اجلبهات يف األيام اليت تلت انتهاء 
الهدنة )أي بعد الثاين من أكتوبر/ ترشين األول(، إال أنها لم تخرج عن سياق الديناميكيات القائمة بحسب المسؤولني 

العسكريني احلكوميني، ولم ترد أنباء عن وقوع هجوم عسكري واسع النطاق بحلول 6 أكتوبر/ترشين األول.

أعقاب  يف  لها،  الموالية  الوحدات  مختلف  بني  ضيق  نطاق  عىل  اجلبهات  خلف  المعارك  استمرت  احلكومة،  معسكر  يف 
هدوء حذر بني القوات الموالية حلزب اإلصالح والقوات المدعومة إماراتيًا عىل طول احلدود اإلدارية بني محافظيت شبوة 
وحرضموت وعىل طول الطريق الدويل الرابط بني مديرية العرب ومحافظة شبوة. قلق القوات الموالية حلزب اإلصالح لم 
يضمحل من محاولة تقدم ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا للسيطرة عىل طريق العرب المؤدي إىل منفذ الوديعة عىل 
احلدود مع السعودية، باتجاه وادي حرضموت اخلاضع لسيطرة احلزب. يُحتمل أن يكون السبب وراء الهجوم الذي ُشن 
عىل حرس احلدود يف محافظة اجلوف -أسفر عن مقتل ضابط سعودي -ناجم عن استمرار إخضاع مسؤولني سياسيني 

وعسكريني حكوميني من الموالني إللصالح إللقامة اجلربية.

تنظيم  ضد  اإلرهاب  لمكافحة  االسمية  حملتها  اجلنويب  االنتقايل  للمجلس  الموالية  القوات  واصلت  اليمن،  جنويب  يف 
المناطق  بالزحف صوب  العرب يف محافظيت أبني وشبوة، واستمرت عملية “سهام الرشق” يف أبني  القاعدة يف جزيرة 
أكرب معاقل  أحد  ُعمريان،  وادي  للحكومة عىل  التابعة  األمن  المحافظة، وسيطرت مع قوات  والشمالية من  الوسطى 
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب باليمن. كما أطلقت القوات يف شبوة عملية “سهام اجلنوب” ضد مواقع تنظيم القاعدة 
عىل طول حدود المحافظة مع أبني، وسيطرت عىل عدة مناطق واعتقلت شقيق قيادي بارز يف التنظيم. أفادت تقارير عن 
فرار مقاتيل تنظيم القاعدة إىل البيضاء )اخلاضعة لسيطرة احلوثيني( والمناطق اجلبلية بني محافظيت أبني وشبوة، وتىل 
ذلك إعالن التنظيم إطالق حملة “سهام احلق” لقتال القوات الموالية للمجلس االنتقايل يف جنوب اليمن. بحلول نهاية 
سبتمرب/ أيلول، كانت القوات الموالية للمجلس االنتقايل تتأهب لتلقي أوامر رئيسه عيدروس الزُبيدي بإطالق المرحلة 

الرابعة من عملية “سهام الرشق”، اليت استهدفت الحًقا مديرية المحفد رشيق أبني.

2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة  26 سبتمبر/ أيلول  قوات محور تعز العسكري تنظم عرًضا عسكرًيا يف شارع جمال وسط مدينة تعز احتفااًًل بالذكرى الستني لثورة 
أحمد الباشا.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18938
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مناطق الزناع والمناطق المسيطر عليها يف اليمن )سبتمرب/ أيلول 2022(

التطورات يف مأرب
استمرت المعارك القتالية عىل طول جبهات مأرب خالل شهر سبتمرب/أيلول بنفس النمط المألوف من المناوشات وتبادل 
القصف المدفعي يف جبال البلق ومديرية رصواح باتجاه جنوب وغرب مدينة مأرب. دفعت قوات احلوثيني بتعزيزات كبرية 
يف منتصف الشهر إىل جبهة جبل أبلح لمواجهة ألوية العمالقة يف مديرية العبدية جنوب المحافظة، ما أثار مخاوف 
من تجدد المعارك بشكل أكرث رضاوة. زعمت القوات احلكومية أنها تصدت لهجمات شنتها قوات احلوثيني يف شمال غريب 

وغرب وجنوب مدينة مأرب يف أعقاب انتهاء الهدنة، لكنها أكدت عدم خروج االشتباكات عن نمطها المألوف.

التطورات يف تعز
استمرت المعارك بني القوات احلكومية وعنارص احلوثيني غرب مدينة تعز أوائل سبتمرب/أيلول، يف أعقاب الهجوم الكبري 
الذي شنته األخرية عىل منطقة الضباب أواخر أغسطس/آب، وهي المنطقة اليت تضم آخر طريق رئييس تسيطر عليه 
احلكومة إىل مدينة تعز. أفادت تقارير أيضاً عن وقوع اشتباكات وعمليات قصف يف 2 سبتمرب/أيلول عىل اجلبهات الغربية 
والشمالية لمدينة تعز يف مناطق الربيعي والروض والستني، مع أنباء عن قصف احلوثيني المناطق الرشقية والشمالية 
لمديرية جبل حبيش. فضال عن ذلك، أفاد محور تعز العسكري عن شن احلوثيني هجمات بعد انتهاء الهدنة استهدفت 

المناطق الغربية والرشقية لمدينة تعز.

من خلف اجلبهات األمامية، اندلعت اشتباكات فيما بني عدد من القوات الموالية للحكومة اليمنية ومع المدنيني، عىل 
إثر تنامي ظاهرة استغالل اجلنود ومسؤويل األمن نفوذهم لتحقيق مصاحل شخصية. ففي السادس من سبتمرب/أيلول، 
اقتحم جنود من محور تعز العسكري الموايل حلزب اإلصالح مصانع مجموعة الشيباين غريب مدينة تعز، وبحسب بيان 
المسلحني  من  مجموعة  قبل  من  ابزتاز  لمحاوالت  اخلضوع  الرشكة  إدارة  رفض  بعد  الهجوم  جاء  الرشكة،  عن  صادر 
كما  المخاليف”.  “حردون  باسم  أيضاً  والمعروف  المخاليف  أحمد  عمرو  يدعى  جوي  دفاع   170 اللواء  يف  ضابط  بقيادة 
اقتحم مسلحون من اللواء 170 دفاع جوي بقيادة جمال المجيدي يف 12 سبتمرب/أيلول مزنل الصحفي صالح اجلندي 
الواقع وسط مدينة تعز، بغرض ترهيبه وإخراجه من مزنله طمعاً بالعقار، بينما حاولت عنارص من اللواء 22 ميكا بقيادة 
170 دفاع جوي موالني  اللواء  30 سبتمرب/أيلول كانت تحت حماية قوات من  المخاليف رسقة شحنة قات يف  غزوان 
لمحمد اجلعشين حيث أسفرت االشتباكات – اليت تسببت يف حالة من الذعر بني السكان المحليني بعد سقوط عدد من 

الرصاصات عىل منازل المدنيني – عن مقتل أحد أفراد اللواء 170 دفاع جوي وإصابة ستة آخرين، بينهم مدين.
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يف 17 سبتمرب/أيلول، قامت اللجنة العسكرية التابعة لمحور تعز بقيادة العميد عبده فرحان الموايل إللصالح – المعروف 
أيضاً باسم سالم والذي يُعترب احلاكم الفعيل لتعز – بإعادة فندق رويال الواقع يف شارع جمال إىل أصحابه ، بعد سبع 
سنوات من قيام شكيب خالد فاضل – نجل قائد محور تعز العسكري وأحد عنارص اللواء 145 مشاة – باالستحواذ عىل 
الفندق. سعت اللجنة العسكرية عىل مدى الشهرين الماضيني للتفاوض عىل تسليم عدد من الممتلكات يف مدينة تعز، 
بما يف ذلك منازل ومرافق حكومية، لمالكيها كجزء من اجلهود المبذولة الستعادة ثقة السكان يف السلطات المحلية، لكن 
تظل العديد من األرايض والمنازل اخلاصة والمباين احلكومية والمدارس يف أيدي شخصيات نافذة يف محور تعز العسكري 

الموايل إللصالح.

يف 25 سبتمرب/أيلول، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية تابعة للواء 35 مدرع عند مدخل مدينة الرتبة، 
أسفرت عن مقتل مدين واحد وإصابة ثالثة آخرين كانوا عىل منت حافلة ركاب. جاء احلادث يف ظل تفاقم حالة انعدام 
االمن – بحسب روايات السكان المحليني – يف مدينة الرتبة ومنطقة احلجرية المحيطة منذ سيطرة قوات محور تعز 

العسكري عىل المنطقة يف يوليو/ تموز 2020.

يف 21 سبتمرب/أيلول، صادق مجلس الوزراء التابع للحكومة عىل قرار فتح مطار المخا – المدينة الساحلية المطلة عىل 
البحر األحمر اخلاضعة لسيطرة العميد طارق صاحل قائد قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً وعضو مجلس القيادة 
الرئايس – أمام الرحالت الدولية. ومن المرجح أن يسهم فتح المطار يف التخفيف من معاناة المدنيني يف المنطقة، ممن 

يضطرون حالياً إىل المرور عرب نقاط التفتيش ومواقع اجلبهات للوصول إىل مطاري صنعاء وعدن.

التطورات يف البيضاء
استمرت االشتباكات المتقطعة بني قوات احلوثيني من جهة والقوات اليمنية والقوات الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب 
من جهة أخرى طوال شهر سبتمرب/أيلول، ال سيما عىل طول المناطق احلدودية يف محافظة البيضاء اخلاضعة لسيطرة 
احلوثيني ومحافظات أبني وحلج وشبوة اليت تسيطر عليها احلكومة. يف 7 سبتمرب/أيلول، أطلق قناص حويث النار عىل قائد 
اللواء الرابع دعم واسناد يف مديرية الزاهر يف البيضاء وأرداه قتيالً، مما أدى إىل اندالع اشتباكات استمرت لساعة كاملة 
بني عنارص احلوثيني وقوات احلزام األمين يف منطقة يافع عىل طول احلدود بني البيضاء وحلج. كما أفادت تقارير عن وقوع 
اشتباكات يف 9 سبتمرب/أيلول عىل طول جبهة عقبة ثرة المتداخلة مع مديرية لودر شمال غريب محافظة أبني ومديرية 
مكرياس جنويب محافظة البيضاء ، بعد استهداف قوات احلوثيني المتمركزة أعىل عقبة ثرة قوات موالية للحكومة وقوات 
المقاومة اجلنوبية المتمركزة أسفل العقبة. فضال عن ذلك، شهدت المناطق الشمالية الرشقية وقوع اشتباكات طوال 

الشهر بني احلوثيني وقوات ألوية العمالقة يف مديرييت ناطع ونعمان بالقرب من احلدود بني البيضاء وشبوة.

عىل صعيد آخر، شهدت البيضاء نشاطاً مزتايداً لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب خالل شهر سبتمرب/أيلول مع استمرار 
استهداف مواقع التنظيم يف محافظة أبني المجاورة يف إطار حملة مكافحة االرهاب المعروفة بـ “سهام الرشق” اليت 
أطلقها المجلس االنتقايل، مما أجرب عنارص التنظيم إىل الرتاجع من مديرية جيشان يف أبني إىل مديرية الصومعة يف 
نقطة  عىل  ، هجوماً  القاعدة  تنظيم  إىل  انتمائهم  يُشتبه يف   ، 3 سبتمرب/أيلول، شن مسلحون مجهولون  البيضاء. يف 
عنارص  من   12 مقتل  عن  أسفر  مما  البيضاء،  غريب  جنوب  رداع  لمدينة  الرشيق  المدخل  عند  للحوثيني  تابعة  تفتيش 

احلوثيني.

التطورات يف احلديدة
اجلبهات يف احلديدة،  المشرتكة عىل  القوات  أيلول وقوع اشتباكات بني قوات احلوثيني وجنود من  شهد شهر سبتمرب/ 
شملت تبادل القصف المدفعي وقذائف الهاون. فقد أسفر هجوم شنه احلوثيون بطائرة مسرية يف 23 سبتمرب/أيلول عىل 
القوات المشرتكة الموالية للحكومة يف قرية الشعب بمديرية حيس عن مقتل ثالثة جنود من اللواء السابع عمالقة، 
إىل جانب اندالع اشتباكات يف 26 سبتمرب/أيلول بني احلوثيني والقوات المشرتكة المتمركزة يف شمال منطقة الرون، مما 
أسفر عن مقتل جندي من اللواء السابع مقاومة وطنية. يُذكر ان جماعة احلوثيني قامت بحشد قواتها يف شمايل وشمال 
غرب مديرية حيس ويف جنوب غرب مديرية التحيتا قبل انتهاء الهدنة، وزعمت قوات التحالف أنها تصدت لهجمات شنها 

احلوثيون )بعد انتهاء الهدنة( يف مديرية حيس بالمنطقة اجلنوبية الرشقية من المحافظة، عىل احلدود مع تعز.

يف 13 سبتمرب/أيلول، أقدم مسلحون يرتدون الزي المدين – يتبعون لقوات األمن المركزي التابعة للحوثيني يف احلديدة 
– عىل تدمري البنية التحتية والممتلكات يف قرى طرف يحىي سهل، واخلضارية، وبين الصبايح، والمعاريف التابعة لعزلة 

الُقرصة، عىل بعد 20 كيلومرتاً جنويب مدينة بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة احلديدة.
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يوماً   15 لعملية استمرت  تكليالً  العسكرية، جاء  باجلرافات واآلليات  التصعيدي،  احلوثيني  أن هجوم  وذكر شهود عيان 
األسوار  لتدمري  الشاحنات  احلوثيني  ، حيث استخدمت قوات  احلسينية  38 شخصاً يف مركز رشطة  اعتقال  تم خاللها 
اليت تفصل األرايض الزراعية عن مراعي األغنام ودمرت شبكات توزيع المياه المستخدمة لري المحاصيل. جاءت حملة 
االعتقاالت وتدمري الممتلكات يف أعقاب تحذيرات متكررة للسكان المحليني برتك منازلهم، بينما اتهم طالل سالم زبل 
– مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمديرية بيت الفقيه الموايل للحوثيني – السكان باستمالك أرايض تعود للدولة، 
مشرياً إىل وجود أحكام يف قانون أرايض وعقارات الدولة تمنح السكان خيار إعادة األرايض إىل ملكية الدولة أو استئجارها 
نفذها  المسؤول  أمني،  أبو  باسم  يُعرف  قال  جانبهم،  من  العمراين.  والتخطيط  والمساحة  أللرايض  العامة  الهيئة  من 
مرشف حويث يُعرف بإسم أبو ياسني – المرشف االمين عىل “المربع اجلنويب” يف محافظة احلديدة – إىل جانب شخص آخر 
يعرف باسم أبو أمني، المسؤول عن قوات األمن الوقايئ التابعة للحوثيني يف جنوب احلديدة وأبو عاطف، المرشف العام 

لمديرية بيت الفقيه و أبو المقتدى، وهو مرشف عسكري حويث.

التطورات يف الضالع
الضالع خالل شهر سبتمرب/أيلول،  اجلنويب يف  االنتقايل  للمجلس  الموالية  والقوات  احلوثيني  االشتباكات بني  تواصلت 
مع تركّز معظم المعارك القتالية يف مديرية قعطبة شمايل المحافظة. وأفادت تقارير عن شن احلوثيني عدة هجمات 
القوات  ذكرت  حني  يف  الشهر،  طيلة  المنطقة  يف  غلق  وباب  الفاخر  جبهيت  عىل  بالمتفجرات  محملة  مسرية  بطائرات 

الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب بأن القصف احلويث امتد عىل طول جبهة الفاخر بعد انتهاء رسيان الهدنة.

التطورات يف اجلوف
تزايدت حدة التوتر يف محافظة اجلوف خالل شهر سبتمرب/أيلول بسبب وضع المحافظ الموايل للحكومة أمني العكيمي 
من  مجموعة  ناشدت  حيث  المحافظة،  يف  بالسكان  المأهولة  المناطق  معظم  عىل  احلوثيني  قوات  سيطرة  رغم   ،
القيادة  4 سبتمرب/أيلول مجلس  الموالني حلزب اإلصالح يف  السياسيني والشيوخ والمسؤولني العسكريني واألمنيني 
الرئايس التدخل لرفع االقامة اجلربية عنه ، بعد ورود تقارير تفيد بإخضاع العكيمي )الذي يشغل أيضاً منصب قائد محور 
اجلوف العسكري( إللقامة اجلربية يف الرياض منذ عدة أشهر، عىل خلفية تُهم فساد ُوّجهت له من قيادة التحالف أبرزها 

إدراج جنود وهميني يف الوحدات العسكرية اخلاضعة لقيادته.

ففي 13 سبتمرب/ أيلول، عرَب ثالثة رجال مسلحني من منطقة اليتمة ، شمال رشق اجلوف، احلدود مع السعودية ونصبوا 
كمني إلحدى دوريات حرس احلدود السعودي مما أدى اىل مرصع ضابط سعودي واصابة آخران، علما ان المنطقة خاضعة 
لسيطرة القوات الموالية للحكومة وتخلو من أي تواجد عسكري للحوثيني. ربط المحللون الهجوم باحتجاز العكيمي 
وقائد المنطقة العسكرية السادسة الموالية للحكومة العميد هيكل حنتف، الذي اعتقل بدوره يف جدة بتاريخ 9 سبتمرب/
أيلول بسبب نرشه قوات حدودية يف مأرب دون إذن. يُعّد العكيمي وحنتف من القيادات القوية الموالية حلزب اإلصالح، 
ويرى بعض المحللني ان الهجوم جاء كرسالة من حلفاء الرجلني مفادها أنهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ يف المحافظة 
رغم محاوالت احلكومة السعودية تهميشهم. ذهب آخرون إىل القول بأن مرتكيب الهجوم موالني عىل األرجح لشخصيات 

مدعومة من اإلمارات يف مجلس القيادة الرئايس تسعى إىل االستفادة من استبدال كال الرجلني.

اليمنية حيث أقاموا  يف سياق متصل، أفادت تقارير يف أعقاب الهجوم عن توغل حرس احلدود السعودي اىل األرايض 
حواجز عىل الطرق، بينما اعتقلت مجموعة تابعة للواء 14 حرس حدود – المعروف باسم الظافر والمدعوم من قوات 
التحالف السعودي – يف 20 سبتمرب/أيلول العقيد خالد الصويف وعنارص آخرين من اللواء األول حرس حدود عند منفذ 
اخلرضاء احلدودي اللشتباه بتورطهم يف الهجوم، وجرى تسليم الصويف إىل السلطات السعودية ونقله إىل نجران. تجدر 
دفعه  والئه أللخري  أن  ويُشتبه  اعتقال حنتف  بعد  األول حرس حدود  للواء  كقائد  الصويف  تعيني  تم  انه  اىل  اإلشارة 

اللنتقام من السعوديني.

التطورات يف أبني

استمرت حملة “سهام الرشق” اليت يشنها المجلس االنتقايل اجلنويب تحت شعار مكافحة اإلرهاب يف أبني خالل شهر 
سبتمرب/ أيلول، حيث زعمت القوات الموالية للمجلس االنتقايل بحلول نهاية الشهر سيطرتها عىل عدد من معاقل تنظيم 
6 سبتمرب/أيلول عىل نقطة تفتيش  بتاريخ  القاعدة  العرب. أسفر هجوم دموي شنه عنارص تنظيم  القاعدة يف جزيرة 
تنظيم  االنتقايل و7 من مقاتيل  المجلس  لقوات  تابع  21 عنرص  أحور عن مقتل  األمين يف منطقة  احلزام  لقوات  تابعة 
القاعدة. يف 11 سبتمرب/ أيلول، استهدفت مرحلة جديدة من عملية “سهام الرشق” معاقل تنظيم القاعدة يف مديريات 
أحور والوضيع ومودية ولودر، حيث حققت احلملة – اليت ضمت عنارص من األمن العام وقوات األمن اخلاصة الموالية 
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للحكومة وقوات احلزام األمين الموالية للمجلس االنتقايل اجلنويب – تقدماً كبرياً يف شمال أبني رغم المقاومة الضارية، 
وتوغلت اىل وسط مديرية مودية بحلول 12 سبتمرب/أيلول. يف سياق متصل، استهدفت حملة “سهام الرشق” بتاريخ 14 
أيلول/سبتمرب مسليح التنظيم يف أحد أكرب معسكرات القاعدة باليمن والواقع يف وادي عومران بمديرية مودية، إال أنها 
اضطرت اللنسحاب من المعسكر بعد مواجهة كمائن وانفجارات بعبوات ناسفة ، ليستمر تمركز القوات يف محيط الوادي. 
بحلول 20 أيلول/سبتمرب، تمكنت احلملة من بسط سيطرتها عىل وادي عومران بالكامل، مما أجرب مقاتيل تنظيم القاعدة 

عىل الفرار إىل احلدود الشمالية الرشقية ألبني مع البيضاء.

22 و23 سبتمرب/أيلول، أمهل شيوخ ووجهاء من قبيليت آل ربزي وآل غسيل – بني حدود محافظيت أبني وشبوة –  يف 
مسليح التنظيم 48 ساعة لمغادرة مناطقهم القبلية بعد ابالغ قيادة التنظيم بأنه غري مرحب بهم يف المنطقة. ويف 24 
اجلنويب وعضو  االنتقايل  المجلس  رئيس  أوامر  انتظاره  بكر حسني سالم” عن  “أبو  أبني  أعلن محافظ  أيلول،  سبتمرب/ 
المجلس الرئايس عيدروس الزبيدي إلطالق المرحلة الرابعة من احلملة االسمية لمكافحة اإلرهاب ، بغرض استهداف 

عنارص القاعدة يف مديرية المحفد.

قوات المجلس االنتقايل اجلنويب تسيطر عىل أراض يف أبني )25 سبتمرب/ أيلول 2022(

مقاتل من اللواء اخلامس دعم وإسناد التابع للمجلس االنتقالي اجلنوبي يتفقد عبوات ناسفة تابعة لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، عقب تنفيذ عملية مشتركة 
مع القوات احلكومية للسيطرة على معسكر للتنظيم يف منطقة ُعميران مبحافظة أبني، تأريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2022 // صورة مركز صنعاء.
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 3 يف  التنظيم  بث  حيث  تكبدها،  اليت  اخلسائر  أعقاب  يف  أبني،  يف  وعملياته  القاعدة  تنظيم  خطاب  حدة  وتزايدت  هذا 
2022 – يطالب فيها  المتحدة – كان قد اختطف يف فرباير/ شباط  أيلول مقطع مصور لموظف تابع أللمم  سبتمرب/ 
األمم المتحدة بتلبية مطالب التنظيم من أجل إنقاذ حياته. ويف 13 سبتمرب/ أيلول، أعلنت جماعة أنصار الرشيعة، فرع 
تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب داخل اليمن، عن إطالق عملية “سهام احلق” المضادة حلملة “سهام الرشق” اليت يشنها 
االنتقايل، كرّد عىل المساعي االماراتية لتمكني المجلس االنتقايل من السيطرة عىل المحافظات اجلنوبية – حسب البيان 

الصادر عن اجلماعة.

التطورات يف شبوة
استمرت  إماراتياً،  المدعومة  القوات  أيدي  عىل  أغسطس/آب  يف  شبوة  من  إللصالح  الموالية  القوات  طرد  أعقاب  يف 
المناوشات بني اجلانبني عىل طول احلدود الشمالية لمحافظة شبوة مع محافظيت حرضموت ومأرب خالل شهر سبتمرب/
ومأرب  شبوة  بني  الواقعة  بالصحراء  عرين  معسكر  يف  التحشيد  إللصالح  الموالية  العسكرية  القوات  واصلت  أيلول. 
يف أواخر أغسطس/ آب وأوائل سبتمرب/ أيلول ، كما قام اللواء 23 ميكا – التابع لمحور العرب الموايل لقوات المنطقة 
العسكرية األوىل – بتحصني مواقع عسكرية ونقاط تفتيش أمنية عىل احلدود بني شبوة وحرضموت وعىل طول الطريق 
ثقيلة  اليت شملت نرش أسلحة   ، العسكرية  التعزيزات  الشهر. هذه  العرب وشبوة يف وقت الحق من  الرابط بني  الدويل 
ودبابات، كانت مدفوعة بمخاوف من تقدم ألوية العمالقة المدعومة إماراتياً اىل طريق العرب ، باتجاه وادي حرضموت 
اخلاضع لسيطرة اإلصالح. عىل صعيد آخر، نظم المجلس االنتقايل اجلنويب احتجاجات دعت إىل طرد القوات العسكرية 
الموالية إللصالح من وادي حرضموت ومحافظة المهرة المجاورة ، وأفادت تقارير عن ارسال قيادة محور عتق العسكري 
الموايل للمجلس االنتقايل برقية يف 4 سبتمرب/ أيلول إىل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة تطالب فيها بعودة جميع 
قواتها إىل وحداتها العسكرية، كرسالة إىل القوات الموالية إللصالح اليت فرت إىل مأرب يف أعقاب اشتباكات أغسطس/

آب.

تزامناً مع عملية “سهام الرشق” اليت يشنها المجلس االنتقايل اجلنويب يف أبني، أطلقت القوات اخلاصة لمكافحة اإلرهاب 
المدعومة من االمارات – والمؤلفة من وحدات من قوات النخبة احلرضمية و ألوية العمالقة و اللواءين األول والثاين 
10 سبتمرب/أيلول عملية “سهام اجلنوب” يف مديرية الصعيد بشبوة، عىل احلدود المتاخمة  دفاع شبوة – يف فجر يوم 
الطوسيل، يف  أبو عواد  القاعدة  تنظيم  البارز يف  القيادي  الطوسيل، شقيق  أحمد  اعتقال  تقارير عن  وأفادت  أبني.  مع 
أعقاب إقامة نقاط تفتيش أمنية اندلعت عىل إثرها اشتباكات بني القوات اخلاصة وعنارص تنظيم القاعدة يف وادي رسع. 
تمكنت القوات اخلاصة يف غضون أيام من السيطرة عىل مناطق تمركز مقاتيل القاعدة بوادي رسع والطفه ومذاب وعيان 
وجبال الكور، حيث تم ضبط أحزمة ناسفة )المستخدمة يف تنفيذ العمليات االنتحارية( وعبوات ناسفة وأسلحة خفيفة 
القوات  لتعلن  المجاورة،  أبني  الواقعة يف محافظة  اجلبلية  المناطق  إىل  القاعدة  تنظيم  مقاتيل  بعض  فرّ  ومتوسطة. 

اخلاصة لمكافحة اإلرهاب تويل اللواء األول دفاع شبوة تأمني المنطقة بعد االنتهاء من المرحلة األوىل من العملية.

هذا وقد لقي اثنني من مقاتيل قوات دفاع شبوة مرصعهما بعبوة ناسفة يف 5 سبتمرب/ أيلول، يشتبه بضلوع تنظيم 
القاعدة يف زرعها يف مديرية مرخة السفىل غريب شبوة، فضال عن مقتل جنديني من اللواء الثاين دفاع شبوة يف عتق 
اليمن. كما ُعرث  القاعدة يف  10 سبتمرب/أيلول بهجوم بعبوة ناسفة تبنته جماعة أنصار الرشيعة – فرع تنظيم  بتاريخ 
بتاريخ 27 سبتمرب/أيلول عىل خمس عبوات ناسفة ُمتحكم بها عن بُعد يف منطقة واسط بمديرية مرخة السفىل غريب 
شبوة ، كانت مزروعة عىل الطريق الرتايب المؤدي إىل معسكر اللواء اخلامس دفاع شبوة ، وتمكن فريق مهندسني تابع 

للّواء من إبطال مفعول العبوات والتخلص منها.

األلغام األرضية
ظلت األلغام األرضية مبعث قلق يف كافة أرجاء اليمن خالل شهر سبتمرب/ أيلول. يُعد سكان محافظة احلديدة تحديداً 
األكرث ترضراً من األلغام األرضية، حيث لقي ما ال يقل عن ستة مدنيني حتفهم بعد انفجار ألغام يف أحياء مديريات حيس 

والدريهمي واحلايل وكذلك يف مدينة احلديدة.

يف سياق مماثل، استهدف انفجار يف 1 أكتوبر/ترشين األول مركبة عسكرية لفريق نزع األلغام التابع ألحد ألوية العمالقة 
اليت كانت تقل فريق مهندسني  المركبة  ناسفة يف  زرع عبوة  بعد  السوداء غريب مدينة عتق وسط شبوة،  يف منطقة 
متخصصني يف نزع األلغام أثناء وقوفها بالقرب من سوق للقات. أسفر االنفجار عن مقتل أحد أفراد فريق المهندسني 
أحد  إىل  تعود ملكيتها  بحافلة صغرية  إحلاق أرضار  إىل جانب  البوظة،  يبيعان  كانا  بينهم طفالن  وإصابة ثالثة مدنيني، 

المواطنني ويدعى فايز بوجليدة.
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االقتصاد

اتفاقية منحة وقود جديدة بني احلكومة 
اليمنية والسعودية

لسيطرة  اخلاضعة  المناطق  شهدتها  اليت  الوقود  أزمة  حول  أيلول  سبتمرب/  شهر  يف  االقتصادية  التطورات  تمحورت 
ظل  يف  للحكومة.  بها  المتعهد  االقتصادي  الدعم  بحزمة  بوفائه  اإلمارايت  السعودي  اجلانب  تأخر  واستمرار  احلوثيني، 
النقص احلاد يف الوقود، رشعت السلطات احلوثية مطلع شهر سبتمرب/ أيلول بتفعيل خطة طوارئ يف المناطق اخلاضعة 
لسيطرتها لتوزيع المشتقات النفطية، متهمة التحالف بالوقوف وراء األزمة وإعاقة دخول السفن المحملة بشحنات 
النفط إىل ميناء احلديدة، بينما اتهمت احلكومة احلوثيني بافتعال األزمة عرب منع تجار الوقود من تقديم وثائق استرياد 
الوقود النظامية بحسب اآللية المتفق عليها بني الطرفني. بحلول منتصف سبتمرب/ أيلول، تم تفادي تفاقم األزمة بعد 

سماح احلكومة بدخول ثماِن سفن محملة بالوقود إىل ميناء احلديدة.

عىل صعيد آخر، ظل خطر تجّدد تذبذبات سعر الرصف قائًما خالل الشهر مع استمرار تعليق الرياض وأبو ظيب الدعم 
المايل الذي تعهدتا به للبنك المركزي اليمين يف عدن، إال أن سعر تداول قيمة األوراق النقدية اجلديدة للريال كان مستقرًا 
نسبيًا يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة معظم شهر سبتمرب/ أيلول. من جهة أخرى، توصلت السعودية واحلكومة 
اليمنية إىل اتفاق أواخر سبتمرب/ أيلول لزتويد احلكومة اليمنية بمنحة جديدة من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون 

دوالر أمرييك، لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة.

مزاعم جتّدد أزمة الوقود يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني
ظهرت أزمة وقود يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون خالل شهر سبتمرب/أيلول، أعلنت عىل ضوئها رشكة النفط 
اليمنية يف صنعاء بدء العمل بخطة طوارئ اعتبارًا من 4 سبتمرب/أيلول لتوزيع المشتقات النفطية عقب إغالق معظم 
محطات الوقود التابعة للدولة والمحطات التجارية أبوابها جراء النقص احلاد. تنامت أرباح السوق السوداء بداية األزمة 
بصورة هائلة عىل إثر تراجع اإلمدادات يف السوق، حيث ارتفع سعر اللرت الواحد من البزنين بنسبة 67% )أي من 600 
ريال يمين إىل 1000 للرت الواحد( يف حني ارتفع سعر الديزل بنسبة 16% )أي من 690 ريااًل إىل 800 ريال(. ووفق خطة 
الطوارئ اليت اعتمدتها سلطات احلوثيني، ُحددت 17 محطة وقود لتلبية االحتياجات يف السوق المحلية، ست منها يف 
صنعاء وضواحيها، إىل جانب تخفيض حصة الوقود الذي يمكن لسائق كل سيارة رشاؤها إىل 40 لرتًا عرب استخدام نظام 

آيل لضمان االمتثال.

أسرة تتسلم مساعدات غذائية ُتوزع على قرى مديرية جهران مبحافظة ذمار، تأريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة صقر أبو حسن.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18939
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اتهمت رشكة النفط اليمنية يف صنعاء التحالف يف 2 سبتمرب/ أيلول بالتسبب يف حدوث األزمة بعد منع ناقالت النفط 
من تفريغ حمولتها يف ميناء احلديدة، ورًدا عىل ذلك، اتهمت احلكومة السلطات احلوثية بمنع تجار الوقود يف المناطق 
اخلاضعة لسيطرتها من تقديم وثائق االسترياد النظامية بموجب اآللية المعمول بها السترياد المشتقات النفطية عرب 
موائن احلديدة اليت رعتها األمم المتحدة منذ أوائل أغسطس/ آب، ما تسبب يف تزايد عدد السفن المنتظرة قبالة ميناء 
اإلجراءات  إطار  خارج  أيلول،  سبتمرب/  و11   10 بني  احلديدة  ميناء  دخول  وقود  سفن  لثماِن  احلكومة  سمحت  احلديدة. 

المعمول بها، حسب التقارير، لتلغي بعدها سلطات احلوثيني خطة الطوارئ الموضوعة لتوزيع المشتقات النفطية.

(، خالل الفرتة أغسطس/ آب – سبتمرب/ أيلول 2022 متوسط أسعار البزنين األسبوعية يف صنعاء وعدن )بالريال اليمين لكل لرت

اإلعالن عن منحة وقود جديدة من السعودية
توصلت السعودية واحلكومة اليمنية إىل اتفاق يف 29 سبتمرب/ أيلول لزتويد احلكومة اليمنية بمنحة جديدة من المشتقات 
النفطية بقيمة 200 مليون دوالر أمرييك، لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة. 
بموجب االتفاقية المربمة بني وزارة الكهرباء والطاقة والربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سيُوفر ما مجموعه 250 
ألف طن مرتي من المشتقات النفطية، حيث أُعلن أيًضا عن تنفيذ الربنامج السعودي بالفعل إجراءات تسليم الدفعة 

األوىل من الوقود بقيمة 30 مليون دوالر أمرييك لتشغيل أكرث من 70 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية.

2021 استمرت لعام واحد، جرى  أبريل/ نيسان  المنحة اجلديدة بشكل أسايس امتداًدا التفاقية سابقة ُوقعت يف  تأيت 
بموجبها تخصيص 422 مليون دوالر أمرييك للحكومة لدعم رشاء حوايل 1.26 مليون طن مرتي من مشتقات الوقود 
بالسعر السائد يف السوق المحلية السعودية، بهدف دعم تشغيل أكرث من 80 محطة كهرباء يف اليمن، لكن احلكومة لم 
تحصل إال عىل 61% من هذه المنحة بحلول نهاية مدتها )أي أبريل/ نيسان 2022( عىل إثر تعليق الربنامج السعودي 
عجز  جانب  إىل  فّعال،  بشكل  منها  االستفادة  دون  حال  الذي  الفساد  واسترشاء  اإلدارة  وسوء  ضعف  بدعوى  المنحة 
سلطات المحافظات المستفيدة من المنحة الوفاء بالزتاماتها المالية المتمثلة يف سداد ثمن الكهرباء اليت حصلت عليها.
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العملة النقدية
ظل سعر تداول األوراق النقدية اجلديدة من الريال اليمين مستقرًا نسبيًا يف المناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة معظم 
شهر سبتمرب/أيلول، حيث شهدت تقلبات طفيفة يف الفرتة ما بني 1 و27 سبتمرب/أيلول مع انخفاض قيمتها بنسبة %2.3 
من 1,114 ريااًل مقابل الدوالر يف نهاية أغسطس/ آب إىل 1,140 ريااًل يف 27 سبتمرب/أيلول. من جهة أخرى، ظل سعر 
تداول األوراق النقدية القديمة للريال يف مناطق سيطرة احلوثيني مستقرًا عند حوايل 560 ريااًل للدوالر، مع تذبذب ضمن 

نطاق ضيق.

أسعار رصف الريال اليمين مقابل الدوالر األمرييك يف صنعاء وعدن خالل شهر سبتمرب/ ايلول 2022

ظل خطر تجدد تفاوت سعر الرصف قائًما طوال الشهر، مع استمرار تعليق الرياض وأبو ظيب الدعم المايل الُمتعهد به 
إدارية  بتنفيذ إصالحات  أبريل/نيسان  أوائل  واإلمارات قد طالبتا منذ  السعودية  كانت  اليمين يف عدن.  المركزي  للبنك 
البنك.  النقد األجنيب لدى  البالغ ملياري دوالر أمرييك لتعزيز احتياطيات  ومؤسسية كرشط مسبق لضخ الدعم المايل 
أفادت تقارير عن موافقة أبو ظيب -من حيث المبدأ -عىل إيداع حصتها من الدعم المتعهد به )أي مليار دوالر أمرييك( يف 
حساب البنك المركزي اليمين لدى اإلمارات، بينما ترص الرياض عىل إيداع حصتها يف الصندوق العريب إللنماء االقتصادي 
واالجتماعي، وتطالب البنك المركزي يف عدن الوفاء برشوط لم يُكشف عنها بَعد للوصول إىل تلك األموال. يواصل البنك 
المركزي يف عدن )مع ما تبقى لديه من احتياطيات العمالت األجنبية لديه( طرح مزادات بيع العمالت األجنبية للبنوك 

التجارية، اليت ستُخصص عائداتها لتمويل واردات السلع األساسية.

عىل صعيد آخر، أعلنت احلكومة يف 14 سبتمرب/أيلول موافقتها سداد مبلغ 30 مليون دوالر أمرييك من أقساط الديون 
والتعاون  التخطيط  وزير  -برئاسة  وزارية  جلنة  أن  علًما  واالجتماعي،  االقتصادي  إللنماء  العريب  للصندوق  المستحقة 
إعادة  أو  تقليصها  أو  اخلارجية  ديونه  من  اليمن  إعفاء  إمكانية  اخلارجيني حول  الدائنني  مع  للتفاوض  -تسعى  الدويل 
جدولتها، يف ظل تدهور الوضع المايل للبالد. يف هذا السياق، التقى وفد حكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمين 
يف عدن أحمد أحمد غالب )يضم ممثلني عن البنك المركزي اليمين يف عدن ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون 
الدويل( بمسؤولني من صندوق النقد الدويل بمقر بعثة األخري يف العاصمة األردنية عّمان، خالل الفرتة من 2 إىل 5 أكتوبر/
ترشين األول، حيث تناولت االجتماعات السياسات المالية والنقدية للحكومة اليمنية، والظروف والتحديات االقتصادية 
الراهنة واإلصالحات الرامية إىل تحسني استقرار االقتصاد الكيل. بحسب تقارير، توصل صندوق النقد الدويل واحلكومة 
اليمنية إىل اتفاق إللفراج عن الدعم المايل الذي أعلن الصندوق عن تخصيصه للحكومة العام المايض )أغسطس/ آب 
2021( بقيمة 650 مليون دوالر أمرييك يف شكل وحدات حقوق سحب خاصة، الذي لم يتمكن البنك المركزي اليمين يف 
عدن من االستفادة منه حينها. سيسمح االتفاق األخري باإلفراج عن نصف هذه األموال، وإذا ما حدث فعاًل، سيعزز بشكل 

كبري احتياطيات النقد األجنيب للبنك المركزي اليمين يف عدن، وسيعزز حتًما سعر تداول الطبعة اجلديدة للريال اليمين.
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من جهة أخرى، عقد البنك المركزي اليمين يف عدن خالل شهر سبتمرب/ أيلول أربعة مزادات لبيع العمالت األجنبية للبنوك 
التجارية، حيث عرض مبلغ 30 مليون دوالر أمرييك للبيع يف المزادات الثالثة األوىل )أي المزادات الـ 34 و35 و36 لعام 
2022( وبلغت نسبة التغطية -أي إجمايل الطلبات المقدمة من مبالغ المزادات المعلن عنها -نسبة 100%، لكن المزاد 
المقام يف 27 سبتمرب/ أيلول شهد بيع أقل من نصف المبلغ المعروض. يف ظل تراجع احتياطيات النقد األجنيب، مّول 
البنك المركزي يف عدن اجلزء األكرب من هذه المزادات من إيرادات احلكومة المتأتية من صادرات النفط والغاز المحدودة، 
كما يعتمد عىل الدعم السعودي غري المنتظم حلساب رواتب األفراد العسكريني واألمنيني المدرجني يف كشوفات احلكومة. 
رغم تخصيص الرياض ما يقرب من 300 مليون ريال سعودي شهريًا )أي حوايل 80 مليون دوالر أمرييك( حلساب هذه 
الرواتب، يتم يف بعض األحيان إلغاء أو تأخري المدفوعات المتوقعة، مما يزيد من الضغط عىل احتياطيات النقد األجنيب 

لدى البنك المركزي اليمين يف عدن.

مزادات بيع العمالت األجنبية اليت طرحها البنك المركزي اليمين يف عدن خالل الفرتة يوليو/ تموز – سبتمرب/ أيلول 2022 )االرقام تعكس مليون 
دوالر أمرييك(

مشروع قانون حوثي يحظر املعامالت الربوية
الربوية”،  “المعامالت  يحظر  قانون  مرشوع  عىل  أيلول  سبتمرب/   5 يف  بصنعاء  للحوثيني  التابع  الوزراء  مجلس  وافق 
القانون جميع  األوىل من  المادة  اليمين. تحظر  االقتصاد  بأسلمة  احلويث  عبدالملك  اجلماعة  زعيم  لتوجيهات  استجابة 
أشكال مدفوعات الفائدة، سواء يف المعامالت المدنية أو التجارية، بما يف ذلك مدفوعات الفائدة المرتبطة بأذون اخلزانة 
والسندات احلكومية اليت يُنظر إليها كأدوات دين غري قانونية بموجب بعض أحكام الرشيعة اإلسالمية. أحال المجلس 
التابع  النواب  مجلس  عىل  عرضه  ثم  ومن  لدراسته  للحوثيني  التابعة  العليا  االقتصادية  اللجنة  إىل  القانون  مرشوع 
للجماعة يف صنعاء إلقراره. وفًقا لمصادر إعالمية، سحب مجلس الوزراء بعد إعالنه األّويل مرشوع القانون األصيل وأعاد 
طرحه يف 17 سبتمرب/ أيلول مع إرفاق مذكرة إيضاحية تنص عىل وجوب المصادقة عىل القانون، ذلك أن الربا ُمحرم 
رشًعا. يف الفرتة اليت سبقت اإلعالن، بعثت جمعية البنوك اليمنية برسالة خاصة إىل محافظ البنك المركزي اليمين يف 
صنعاء بتأريخ 17 أغسطس/ آب، تتساءل فيها عن األساس الفقهي الذي استند إليه القانون وتُحذر من التداعيات المالية 
الهائلة اليت سترتتب عىل سنّه. أشارت اجلمعية إىل تأجيل دول مثل ليبيا وإيران وباكستان والسودان فرض قوانني مماثلة 
بمجرد أن أدركت السلطات التحديات الكبرية المنطوية عىل منع البنوك من التعامل بالفوائد، وأضافت اجلمعية إن إلغاء 
جميع الفوائد المستحقة من السابق -بما يف ذلك تلك اليت تدين بها احلكومة للبنوك عىل أدوات الدين العام واليت تدين 
بها البنوك للعمالء عىل ودائعهم -سيتسبب يف خسائر مالية عىل كافة األصعدة وسيؤدي إىل كارثة اقتصادية تضاهي 

تلك اليت تسبب بها تعليق رواتب موظفي الدولة.
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قطاع االتصاالت
أعلنت “المؤسسة العامة اللتصاالت” يف صنعاء، المعروفة أيًضا باسم “يمن تيليكوم”، رسميًا يف 24 سبتمرب/أيلول إطالق 
الرابع  النظام اجلديد عىل ما يبدو تقنية اجليل  “Yemen 4G”، حيث يتيح  الرابع  خدمة اإلنرتنت االلسليك بتقنية اجليل 
لشبكات الهاتف المحمول اليت تسمح بنقل البيانات برسعة تصل إىل 100 ميغابايت يف الثانية. وفًقا إللعالن، ستغطي 
إيرادات هائلة للسلطات يف صنعاء  11 محافظة خاضعة لسيطرة احلوثيني، ويُتوقع أن تُدرّ  اخلدمة يف المرحلة األوىل 

كونها ستغطي العديد من المناطق اليت تعاين من ضعف أو انعدام خدمة اإلنرتنت.
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زهرة تزين بندقية جندي يف عيد املشاقر مبدينة تعز، تاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2022 // صورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد.

التطورات البيئية

استيفاء التمويل الالزم لتنفيذ املرحلة األولى 
من عملية إنقاذ خزان صافر العائم

جاء إعالن األمم المتحدة خالل شهر سبتمرب/أيلول بتلقيها تعهدات كافية لبدء تنفيذ المرحلة األوىل من عملية إنقاذ 
خزان صافر العائم )الذي جرى تقليص التمويل االلزم لها بأثر رجعي من 80 إىل 75 مليون دوالر أمرييك(، ببعض األخبار 
السارة اليت يندر سماعها يف اليمن، علًما أن انتهاء رسيان الهدنة لم يؤثر عىل االستعدادات المتعلقة بعملية اإلنقاذ اليت 

استمرت أوائل شهر أكتوبر/ ترشين األول.

عىل صعيد آخر، استمر تأثري السيول العارمة واألمطار الغزيرة عىل مناطق مختلفة يف جميع أنحاء البالد خالل شهر 
سبتمرب/أيلول، رغم تحسن حالة الطقس مقارنة بشهر أغسطس/آب، حيث حصدت السيول والعواصف الرعدية أرواح 

عدد من المدنيني.

خزان صافر العائم
أعلنت األمم المتحدة يف 19 سبتمرب/أيلول تلقيها تعهدات كافية لبدء تنفيذ المرحلة األوىل من عملية إنقاذ خزان صافر 
العائم، والبالغ تكلفتها 75 مليون دوالر أمرييك. جاء ذلك عقب إعالن وزيرة التجارة اخلارجية والتعاون اإلنمايئ الهولندية 
إىل  زيارتها  أمرييك خالل  بقيمة 7.5 مليون دوالر  الهولندية  احلكومة  “ليشه سخرينماخر” تقديم مساعدة جديدة من 
اليمن يف 17 سبتمرب/ أيلول، إال أن األمم المتحدة أشارت أنها ال زالت بانتظار تحويل بعض المانحني أللموال المتعهد بها 
لبدء المرحلة األوىل. علًما أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية أللمم المتحدة يف اليمن “ديفيد غريسيل” التقى 

يف 4 أكتوبر/ ترشين األول بقيادة جماعة احلوثيني لبحث العملية اليت يتوقع أن تُنفذ من جيبويت.

السيول يف اليمن
يستمر تأثري السيول العارمة واألمطار الغزيرة عىل مناطق مختلفة يف جميع أنحاء البالد، حيث لقي شاب حتفه وأُصيب 
ثالثة آخرين يف 7 سبتمرب/أيلول جراء عاصفة رعدية رضبت جبل جالس بمديرية القبيطة شمايل محافظة حلج، يف حني 
غمرت األمطار الغزيرة بتأريخ 14 سبتمرب/أيلول مديرية األزارق يف محافظة الضالع ما أدى إىل جرف عدد من السيارات. 
يف محافظة شبوة، لقيت أرسة كاملة حتفها يف مديرية حبان رشيق المحافظة بعد أن جرفت السيول المفاجئة السيارة 
اندلع جراء صاعقة رعدية رضبت كابالت  أم وطفلها مرصعهما يف حريق  لقيت  نفسه،  اليوم  كانت تستقلها، ويف  اليت 

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18941
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الكهرباء بالقرب من مزنلهم يف قرية الثمري بمديرية ردفان رشيق محافظة حلج. يف 18 سبتمرب/أيلول، جرفت األمطار 
الغزيرة سيارة كانت تُقل أرسة يف مدينة احلبيلني بمديرية ردفان يف محافظة حلج، مما أدى إىل مرصع ثالثة أطفال كانوا 
إغالق  أبني يف  بمحافظة  أحور  أحور رشيق مديرية  وادي  العارمة يف  السيول  تسببت  27 سبتمرب/أيلول،  بداخلها. ويف 
الطريق الدويل الساحيل المؤدي إىل عدن وحرضموت، وعىل ضوئه ناشدت أجهزة األمن المحلية السكان بتجنب أخذ 
الطريق الساحيل واستخدام الطريق اجلبيل الذي يمرّ عرب منطقة العرقوب إىل حني توقف السيول وإجراء الصيانة االلزمة 

للطريق.



محادثات بني املجلس االنتقالي وفصيل باعوم: هل تتغير خارطة التحالفات يف جنوب اليمن؟ - تقرير اليمن لشهر سبتمبر/ أيلول 2022

29

تعليقات

محادثات بني اجمللس االنتقالي وفصيل باعوم: 
هل تتغير خارطة التحالفات يف جنوب اليمن؟

حسام ردمان

لم تمر مطالبات حسن باعوم باستقالل اليمن ومن ثم استقالل اجلنوب -أوائل ستينيات القرن المايض -مرور الكرام حيث 
2017 بعد مطالبته بإخراج “االحتالل األجنيب من  انتهى به المطاف أحيانًا إىل السجن أو المنفى. لم يختلف األمر عام 
اجلنوب” يف إشارة إىل دول التحالف العريب، حيث اعتربت احلكومة اليمنية المدعومة من التحالف خطابه متطرًفا بما 
يكفي إلبقائه يف المنفى وعزل فصيله االنفصايل خارج هياكل السلطة يف الدولة، غري أن حضوره السيايس والشعيب لم 
يضمحل، وتعززت فرصه بالعودة مع تبدل الديناميكيات السياسية يف اجلنوب بعد رحيل الرئيس عبدربه منصور هادي 

واستبداله بمجلس رئايس يف أبريل/ نيسان 2022.

يُتوقع عودة باعوم، الذي اتخذ من مسقط مقر إقامة له منذ 2015، قريبًا إىل عدن، حيث يجري بلورة تحالف بني المكونني 
اجلنوبيني األكرث شعبية اللذين يطالبان باالنفصال: المجلس االنتقايل اجلنويب صاحب النفوذ السيايس وفصيل باعوم 

)باحلراك اجلنويب( المدعوم بقاعدة جماهريية “المجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير واستقالل اجلنوب”.

فرصة  وخلق  اجلنويب،  االنتقايل  المجلس  لمصلحة  القوى  مزيان  تبدل  إىل  السياسية  المعادلة  من  هادي  خروج  أدى 
بنفوذ داخل احلكومة مستمًدا ذلك من عضوية  االنتقايل  المجلس  بُحكم تمتع فيه  التحالفات  الستكشاف مثل هذه 
العسكرية  الكتلة  من  األكرب  القطاع  استمالة  يف  الزُبيدي  نجح  الرئايس.  القيادة  مجلس  يف  الزُبيدي  عيدروس  رئيسه 
هناك  النظامية  العسكرية  األلوية  أعلن أحد  عليه  وبناء  أبني،  محافظة  يف  هادي  السابق  للرئيس  الموالية  واألمنية 
انضمامه إىل “القوات المسلحة اجلنوبية” بقيادة الزُبيدي. بقية التشكيالت األمنية والعسكرية احلكومية انخرطت مؤخرًا 
يف عمليات مشرتكة مع قوات االنتقايل من ضمنها احلملة اجلارية لطرد عنارص تنظيم القاعدة من وادي ُعمريان يف أبني. 
يف المحصلة، دفعت قوة المجلس االنتقايل المتنامية المجموعات غري المسلحة الراغبة بلعب دور سيايس ملموس يف 
اجلنوب إىل النظر يف التقارب السيايس معه، لكنها أسهمت أيًضا يف تغذية المخاوف لدى معظم المجموعات اجلنوبية من 

أن يؤدي هذا التقارب إىل فقدانها استقاللها التنظيمي والسيايس مع انصهارها داخل هيكل االنتقايل.

برز نجل باعوم “فادي” -رئيس المكتب السيايس للحراك الثوري -كقائد فعيل للمجلس األعىل يف السنوات األخرية، إىل 
جانب عمله كهمزة وصل بني والده والقواعد اجلماهريية يف اجلنوب. تنقل فادي بدهاء عرب محافظيت حرضموت والمهرة 
-المركز الرئييس للمجلس األعىل -مقتفيًا الطرق الفرعية اليت اعتاد المرور بها رسًا منذ أن كانت قوات األمن تالحقه إبان 

فادي باعوم رئيس املكتب السياسي للحراك الثوري لتحرير واستقالل اجلنوب يف االجتماع املوسع لقادة األحزاب بعدن يف 1 سبتمبر/أيلول 2022 // الصورة ملركز صنعاء، 
تصوير أكرم حبتور.

https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18909
https://sanaacenter.org/ar/member/hussam-radman
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/26/%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://newsyemen.net/new/87196
https://manbaraden.com/posts/8187
https://manbaraden.com/posts/8187
https://manbaraden.com/posts/8187
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حكم الرئيس األسبق عيل عبدالله صاحل. ال يُتوقع انخراط حسن باعوم 80- عاًما، يطلق عليه ناشطو احلراك لقب “مانديال 
اجلنوب” -يف احلياة السياسية بشكل يومي بعد عودته إىل عدن، وبحسب مصادر داخل فصيله، يجري اإلعداد الحتفال 

تكريمي له أشبه بـ”مباراة اعزتال” للزعيم المتقدم يف السن.

بريك  بن  وأحمد  الزُبيدي  باعوم من جهة وعيدروس  فادي  بني  المؤقتة عدن محادثات مكثفة  العاصمة  حاليًا، تشهد 
)القيادي الكبري يف المجلس االنتقايل( من جهة أخرى. سيكون الشكل النهايئ لتحالف المجلس االنتقايل وفصيل باعوم 
)المجلس األعىل( أحد المؤرشات اليت ستتابعها اجلماعات اجلنوبية األخرى عن كثب؛ وبناء عليه ستتخذ قرار االنضمام 

لموسم احلج اجلنويب إىل مديرية التواهي -مقر القيادة السياسية والعسكرية اللنتقايل -من عدمه.

يك يضمن المجلس االنتقايل االستغالل األمثل لهذه الفرصة؛ شكل فريًقا برئاسة صاحل محسن إلنشاء قنوات تواصل 
مع اجلماعات اجلنوبية داخل اليمن، يف حني يركز الفريق األسايس بقيادة أحمد بن فريد -يُمارس مهامه من اخلارج منذ 
باعوم.  فادي  أولية مع  بالفعل نقاشات  اخلارج، وأجرى  اجلنوبية يف  األطراف  قنوات حوار مع  2021 -عىل فتح  منتصف 
األعىل  المجلس  فيها  بمن  وعدن  القاهرة  أخرى يف  جنوبية  مع مجموعات  الفريقان  ينخرط  باعوم،  إىل فصيل  إضافة 
للحراك بقيادة فؤاد راشد )وهو فصيل آخر للحراك اجلنويب(، وياسني مكاوي رئيس مكون احلراك المشارك يف مؤتمر 
الوطين اجلنويب، بهدف االتفاق عىل  العييس، رجل األعمال الرثي ورئيس االئتالف  احلوار الوطين )2014-2013( وأحمد 

“ميثاق وطين” يؤكد عىل مطلب استقالل اجلنوب، ويضع المالمح األولية لهذه الدولة المستقلة.

اليوم، تبدو الكرة يف ملعب المجلس االنتقايل اجلنويب لضمان أن تتحول دعوات احلوار إىل مسار جاد ومستدام يضمن 
الرشاكة يف السلطة. حوار ال يقفز إىل مناقشة الدولة المستقلة المنتظرة قبل بناء توافق حول اإلطار التفاويض العام 

“لقضية شعب اجلنوب” الذي نصت عليه مخرجات مشاورات الرياض 2022.

السلبية من خالل  تداعياته  يُعد سالًحا ذي حدين، فيمكن تخفيف  الذي  االنتقايل  المجلس  المضطرد لقوة  النمو  أما 
إرشاك المجموعات اجلنوبية األخرى يف صنع القرار، حيث سيضمن ذلك توجهه للحوار والرشاكة بشكل اسرتاتييج وليس 
تكتييك. كما بإمكان المجلس االنتقايل وبقية القوى الفاعلة االستفادة من خربة وحيادية الوسطاء الدوليني المنخرطني 
يف المسار الثاين للسالم الذين سبق لهم العمل بشكل معمق عىل الملف اجلنويب، ويمكن تكليفهم ببعض مهام تيسري 

احلوار.

يحاول المجلس االنتقايل انتهاج سياسة “صفر مشاكل” مع المكونات اجلنوبية. يحتاج إىل التقارب مع القوى اجلنوبية 
األخرى يك يعزز ادعاءه بتمثيل اجلنوب، وتوحيد اجلبهة اجلنوبية لتعزيز موقفه السيايس قبل تشكيل الوفد التفاويض 
المشرتك للحكومة الرشعية المدعومة دوليًا يف أي مفاوضات سالم مستقبلية، وسيسمح له بالتفرغ إلدارة معاركه 
اجلنوبية  القوى  غالبية  ترحب  المقابل،  اإلصالح. يف  الرشقيتني ضد حزب  والمهرة  السياسية يف محافظيت حرضموت 
األخرى برأب الصدع ونبذ اخلالفات وبفرص منحها صوتًا يف القرارات المتعلقة بأي اتفاق سالم أو تسوية سياسية، لكنها 
قد ال تهرول للتقارب مع االنتقايل -عىل غرار حسن باعوم ونجله فادي -يف حال ظلت محصلتها الراهنة من السلطة 

“صفر مكاسب”.

هذا التحليل هو جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء بتمويل من احلكومة الهولندية. تستكشف السلسلة قضايا ذات أبعاد اقتصادية 

وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاشات وصنع السياسات اليت تعزز السالم المستدام يف اليمن. اآلراء المعرب عنها يف هذا التحليل ال تعكس آراء 

مركز صنعاء أو احلكومة الهولندية.

حسام ردمان هو زميل باحث يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية. ترتكز أبحاثه عىل احلراك اجلنويب واجلماعات اإلسالمية المسلحة يف اليمن، 

مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، والفصائل السلفية المسلحة. وهو أيضاً مراسل لقناة ديب التلفزيونية، 

وعمل سابقاً لصاحل صحيفيت الشارع اليمنية واألهرام المرصية.

https://south24.net/news/newse.php?nid=2904
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مقاالت مصورة

درس عن الصمود

قوات  محاولة  إبان  معركة  إىل ساحة  تعز  لمدينة  الغربية  الضاحية  عقيل يف  إبراهيم  مدرسة  تحّولت   ،2016 عام  يف 
المدرسة  الباشا يف جولة عىل مباين  الفوتوغرايف أحمد  المصور  يأخذنا  المجاورة.  السيطرة عىل جامعة تعز  احلوثيني 
اليت ُدمرت بعضها بنريان المدافع واأللغام األرضية والعبوات المتفجرة وترضرت بعضها اآلخر بشكل جسيم. يف أعقاب 
تحّول مسار القتال، عاد طالب المدرسة البالغ عددهم 800 طالب وطالبة لمقاعد الدراسة رغم مخاطر انفجار األلغام 

المزروعة أو انهيار المباين المترضرة، مع افتقارهم للبدائل كمدارس أخرى قريبة.

قّوضت التداعيات المادية واالقتصادية الناجمة عن احلرب قدرة اآلباء عىل تعليم أطفالهم، حيث تشري النتائج المنشورة 
مؤخرًا للمسح األرسي الذي أُجري عىل مستوى البالد عام 2021 إىل أن 40% من األطفال يف سن الدراسة غري ملتحقني 

بالتعليم، حيث ذكر اآلباء مسألة ارتفاع الرسوم الدراسية وتكاليف النقل من بني األسباب اليت حالت دون ذلك.

تنظيم  إىل  دفعته  المترضرة  المباين  انهيار  من  والمخاوف  الطالب  اكتظاظ  إن  احليدري  عبدالغين  المدرسة  مدير  قال 
الدراسية خارج  الفصول  العديد من  تنظيم  إىل جانب  الظهر،  بعد  الصباح وفرتة  الدراسية عىل فرتتني، فرتة  الفصول 
أسوار المدرسة. تطرق احليدري إىل صعوبة التحكم بدخول الطالب وخروجهم من فناء المدرسة وخالل أوقات الفسحة، 
إزالة األلغام  اليت ما تزال معرضة اللنهيار. من جانبها، تقوم فرق  المترضرة  المحيطة والمباين  وإبعادهم عن األنقاض 

التابعة للقوات احلكومية اليمنية بتفتيش المنطقة بشكل دوري، وإزالة الذخائر غري المنفجرة.

يقول احليدري إن مناشدات المسؤولني يف المدرسة وأولياء األمور للحكومة اليمنية والمنظمات الدولية برتميم المباين 
وقعت عىل آذان صماء، يف ظل ما تعانيه المنظمات اإلغاثية يف تلبية احتياجات قطاع التعليم ويشمل ذلك توفري حوافز 

للمعلمني وتدريبهم، وتوفري مستلزمات التدريس، والتغلب عىل العوائق المرتبطة بوسائل النقل.

صبيان يتجمعون يف ساحة مدرسة إبراهيم عقيل التي دمرتها احلرب على الضاحية الغربية ملدينة تعز، بينما تتجمع الفتيات يف أحد الفصول الدراسية بالطابق العلوي 
)على اليسار من اخللف(، تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 // الصورة ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-multi-cluster-location-assessment-mcla-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-education-cluster-humanitarian-dashboard-january-july-2022
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طالب يقرأ أسفل إحدى املباني التي تضررت بفعل احلرب يف مدرسة إبراهيم عقيل على الضاحية الغربية ملدينة تعز، تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 // الصورة 
ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.

أطفال يصلون لتلقي الدروس يف مدرسة إبراهيم عقيل التي تضررت بفعل احلرب يف الضاحية الغربية ملدينة تعز ، تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 // الصورة 
ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.
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أطفال يصلون لتلقي الدروس يف مدرسة إبراهيم عقيل التي تضررت بفعل احلرب يف الضاحية الغربية ملدينة تعز ، تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 // الصورة 
ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.

الطالب يبدأون يومهم الدراسي يف مدرسة إبراهيم عقيل التي تضررت بفعل احلرب يف الضاحية الغربية ملدينة تعز ، تاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2022 // الصورة 
ملركز صنعاء بعدسة أحمد الباشا.
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